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Μόνιμη και Οριστική προστασία των δικτύων από επικαθήσεις αλάτων, 
διάβρωση και σκουριά ιδιαίτερα στα δίκτυα ζεστού νερού

Επιτρέπει τη χρήση σκληρού ή και υφάλμυρου νερού για πότισμα, για 
πυρόσβεση χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στα φυτά αλλά ουτε σε 
αντλίες και δίκτυα

Απομακρύνει επικαθήσεις αλάτων από το εσωτερικό της πισίνας και 
προστατεύει αντλίες, φίλτρα, βάνες και ηλεκτρόδια-αισθητήρια

Προστατεύει όλες τις συσκευές (εναλλάκτες, boiler, πλυντήρια, 
παγομηχανές, μηχανές καφέ)  που έρχονται σε επαφή με το νερό 

Το Aqua Soft II μέσω της κεραίας εκπομπής του, 
ασκεί στον αγωγό που εφαρμόζεται, ένα υψηλής 
συχνότητας εναλλασσόμενο επαγωγικό ηλεκτρικό 
πεδίο. Ο έλεγχος του πεδίου γίνεται μέσω του 
πατενταρισμένου ηλεκτρονικού ελεγκτή που 
διαθέτει.

Το παραγόμενο εναλλασσόμενο ηλεκτρικό 
πεδίο είναι ικανό να προσφέρει την απαραίτητη 
μοριακή κινητικότητα στα φορτισμένα ιόντα ώστε 
να συγκρουστούν και να συσσωματωθούν σε 
αδιάλυτους κρυστάλλους με ουδέτερο ηλεκτρικό 
φορτίο. 

Οι κρύσταλλοι παραμένουν αδιάλυτοι για μεγάλες 
αποστάσεις και διάστημα έως και 6 μήνες, ανάλογα 
με τις συνθήκες αποθήκευσης του νερού.

Χωρίς κανένα αναλώσιμο

Kατανάλωση ρεύματος <20 €/χρόνο

Σημαντική μείωση των Χημικών - 
Καθαριστικών

Δεν παράγει απόβλητα

Μειώνει δραστικά τις βλάβες στα 
δίκτυα και τις συσκευές

Δεν απαιτεί συντήρηση

Διάρκεια ζωής 20-30 χρόνια

Legionella
Νικήστε τον αόρατο εχθρό με Διοξείδιο του Χλωρίου

Μέθοδος καταπολέμησης με «σταθεροποιημένο» Διοξείδιο του Χλωρίου 

Η χρήση διοξειδίου του Χλωρίου αποτελεί την πιο προηγμένη μέθοδο αντιμετώπισης της Λεγεωνέλλας στο 
νερό δικτύων ύδρευσης. Η μέθοδος έχει μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις κλασικές 
μεθόδους (θερμικό σοκ, υπερχλωρίωσης, χρήση ιόντων μετάλλου) όπως η καταπολέμηση του Bio�lm, ο 
μικρός απαιτούμενος χρόνος επαφής και η μη δημιουργία τοξικών υπολειμμάτων και οσμών.

Γιατί «σταθεροποιημένο» Διοξείδιο του Χλωρίου; 
To διοξείδιο του χλωρίου είναι μια ιδιαίτερα πτητική και ασταθής ένωση , ως εκ τούτου η έγχυσή της στο νερό 
απαιτεί ιδιαίτερα ακριβό και εξειδικευμένο εξοπλισμό παραγωγής και έγχυσης. 

Η μέθοδος που προτείνουμε χρησιμοποιεί υγρό «σταθεροποιημένο» (πατέντα) διοξείδιο του χλωρίου, έτοιμου 
προς χρήση, του οποίου η εφαρμογή γίνεται με τη χρήση δοσομετρικής αντλίας πολύ μεγάλης ακρίβειας.

Η μέθοδος έχει σημαντικότατα πλεονεκτήματα:

Πολύ χαμηλό κόστος εξοπλισμού

Χαμηλό κόστος χρήσης

Δεν απαιτεί συντήρηση

Απλή λειτουργία δεν απαιτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό

www.interexperts.gr



Οι φάσεις ενός πλήρους κύκλου SBR: 
   1. Πλήρωση 
   2. Ανάδευση
   3. Αερισμός
   4. Καθίζηση
   5. Απάντληση
   6. Παύση

Το συστήματα διακοπτόμενου αερισμού (SBR) 
είναι ένα πρωτοποριακό είδος βιολογικού 
καθαρισμού ενεργούς ιλύος. Η διαφορά του σε 
σχέση με τους συμβατικούς βιολογικούς συνεχούς 
αερισμού είναι ότι όλα τα στάδια επεξεργασίας 
πραγματοποιούνται σε μια δεξαμενή κυκλικά.

Η κυκλική επεξεργασία του λύματος, σε παρτίδες, 
δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στοv πλήρη έλεγχο 
των φάσεων και του σωστού αερισμού του λύματος 
χωρίς να απαιτεί πολύπλοκα και κοστοβόρα 
συστήματα ελέγχου. Επιπλέον απαιτεί πολύ 
μικρότερο χώρο εγκατάστασης.

Οι βιολογικοί InterOsmo υπερέχουν έναντι των 
συμβατικών SBR καθώς διαθέτουν πλωτές μονάδες 
επιφανειακού αερισμού που τους επιτρέπουν να 
καταναλώνουν έως και 70% λιγότερο ρεύμα.

Σημαντική Μείωση κατανάλωσης 
ρεύματος εως και 70%  σε σύγκριση με 
συμβατικούς βιολογικούς

Εγγυημένη ποιότητα εκκροών 100%
σύνομη με τις ΚΥΑ

Δεν απαιτεί καθημερινή συντήρηση

SBR: Διακοπτόμενος Αερισμός
Ο τελειότερος βιολογικός καθαρισμός

Αξιοποίηση εκροών βιολογικού καθαρισμού

Το νερό που παράγεται από το βιολογικό καθαρισμό μπορεί να αξιοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες 
άρδευσης μειώνοντας σημαντικά το κόστος νερού. Οι μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας InterOsmo είναι 
εναρμονισμένες με την σχετική ΚΥΑ για «απεριόριστη άρδευση» και μπορούν να προστεθούν σε όλους τους 
παλαιούς και νέους βιολογικούς προσφέροντας σας άμεση απόσβεση.

Βελτίωση – Αναβάθμιση παλαιών βιολογικών
Οι μονάδες InterOsmo μπορούν να αναβαθμίσουν υφιστάμενους βιολογικούς με μικρές τροποποιήσεις στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Για περιπτώσεις βιολογικών που απαιτούν άμεση βελτίωση της λειτουργίας τους, η Εταιρία μας διαθέτει 
μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων ενζύμων σε υγρή μορφή, ως βραχυπρόθεσμη λύση, τα οποία αντιμετωπίζουν 
προβλήματα οσμών, βουλωμάτων, συσσώρευσης λίπους κ.α.

Μειωμένος όγκος στερεού υπολείμματος  
(λάσπης) έως και 50% σε σχέση με 
συμβατικούς βιολογικούς

Εντελώς Άοσμος χάρις τους τέλειους 
βιολογικούς κύκλους

Ενδεικτική διάταξη δεξαμενών συστήματος SBR (Primary Tank 1 & 2, Bu�er 
Tank, SBR Tank)

www.interexperts.gr



Τα συστήματα παραγωγής νερού με την μέθοδο 
αντίστροφής ώσμωσης είναι μια ευρέως 
διαδεδομένη λύση για την κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης των ξενοδοχειακών μονάδων

H IFB Interexperts, έχοντας 15ετή εμπειρία, 
αναλαμβάνει την κατασκευή συστημάτων 
αντίστροφης ώσμωσης, σχεδιασμένων στις 
πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε 
ξενοδοχείου.

Η «οικογένεια» InterOsmo εκτός από την 
ολοκληρωμένη σειρά υφάλμυρων και θαλασσινών 
μοντέλων, διαθέτει και εξειδικευμένες σειρές 
υβριδικών και υπερύψηλής απόδοσης μοντέλων 
ικανών να καλύψουν και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες.

Δυναμικότητα παραγωγής απο 2 εως 
1000 m3/day

Υψηλή ποιότητα κατασκευής

Τεχνική υποστήριξη όλο το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο

Συστήματα Αντίστροφης Ώσμωσης

Μηχανολογικός εξοπλισμός πισίνας

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα μηχανολογικού εξοπλισμού πισίνας, 
ανταλλακτικών και περιφερειακού εξοπλισμού όπως:

Δυνατότητα σχεδιασμού ειδικών 
κατασκευών για εγκατάσταση σε 
οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο

Η καλύτερη σχέση τιμής - ποιότητας 
στην Ελληνική αγορά

Αυτόματους Δοσομετρητές Χημικών

Ρομπότ καθαρισμού

Υδρομασάζ, Αντίστροφη Κολύμβηση, Δημιουργία 

Κυματισμών

Αντλίες

Φίλτρα

έχει τις λύσεις που ψάχνετε για το Ξενοδοχείο σας.“H

Οι Πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμισή μας”
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