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VANDENS JONIZATORIUS J-1080 - 897.82 €
APRAŠYMAS:
Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam geriausiam gamtoje randamam vandeniui, kuris yra
sveikiausias žmogui gerti. Mokslininkai jau nustatė, kad žmonės, kurie visą gyvenimą geria tokį
vandenį, yra sveiki, gyvybingi ir ilgaamžiai. Jonizuotas šarminis vanduo yra viena iš didžiausių
sveikatos profilaktikos priemonių bei technologijos stebuklų, tačiau jis dar daug kam nežinomas.
Jonizuotas vanduo yra stiprus antioksidantas tiekiantis į jūsų kūną milžinišką kiekį deguonies. Jis yra
labai šarminis, todėl padeda neutralizuoti ir išvalyti rūgštines atliekas iš jūsų kūno, kurios gali
paskatinti ligas. Jonizuoto vandens molekulių grupės yra "sumažintos" (nuo 12 iki 5 klasterių
(gaunamas struktūrizuotas vanduo)) , todėl jis yra "skystesnis". Šarminis vanduo, lengviau nei
paprastas, prasiskverbia į audinius, šalina žarnyne susikaupusius toksinus, įsotina ląsteles vandeniu.
Be to, jonizuotas šarminis vanduo yra žymiai skanesnis nei paprastas vanduo iš čiaupo.
Pagrindinės produkto charakteristikos
Elektrodai titaniniai, dengti platina
Keramikinė diafragma iš Japonijos
Didelis vandens jonizavimo greitis, lyginant jį su nepratekančio vandens jonizatoriais.
Filtras keičiamas kas 12 000 litrų pratekėjusio vandens.
Reguliuojama pH bei ORP vertė.
Automatinis elektrodų atsiplovimas.
Elektrodai pagaminti iš titano, dengto platina.
Įmontuotas aktyvuotos - sidabruotos anglies filtras, pašalinantis ištirpusį šviną.
Patentuota pastovių parametrų vandens tekmės sistema.
Įrengtas vandens skaitiklis.
Įrengtos apsaugos nuo per karšto ar per didele srove bėgančio vandens.
Pagrindinės prietaiso dalys pagamintos Japonijoje.
Vandens pH keičiamas nuo 5 iki 10.
Matomi vandens parametrai ( LCD ekranas).

Didelio efektyvumo elektros energijos taupymo sistemos.
Patogu sumontuoti.
Elektrodų plokštelių skaičius: 6
Elektrolizės indas: elektrodų plotas 1080 cm2
ORP lygis: +500 mV ~ -500 mV
Šarminis vanduo: 7-10 pH
Rodoma momentinė pH ir ORP reikšmė
LCD ekranas : animuota grafika
Šarminis vanduo: 12 etapų
Rūgštinis vanduo: 1 etapas
Filtruotas vanduo: 1 etapas
Galimybė nustatyti plokštelių atsiplovimo dažnį, filtro naudojimo trukmę ir elektrolizės
stiprumą, atsižvelgiant į paduodamo vandens kietumą.

Techniniai duomenys
Modelis: J-1080
Įtampa: AC100~250V 50-60 Hz.
Galingumas: 160W
Matmenys: 230 x 140 x 330 mm.
Šarminis vanduo: 4 l / per minutę (maks.).
Rūgštinis vanduo: 2 l / per minutę (maks.).
Technologija: inverteris ir nepertraukiama elektrolizė.
Elektrolizės indas: elektrodų plotas 1080 cm2
ORP lygis: +500 mV ~ -500 mV
Filtras:
Kilmės šalis JAPONIJA
Chloro šalinimas: < 0,0001 PPM
Membrana:
Kilmės šalis JAPONIJA
Vandens pralaidumas: 210 m2/min
Elektrodai:
Kilmės šalis JAPONIJA
Titanas dengtas platina
Plieninė žarna:
Kilmės šalis JAPONIJA
Medžiaga: nerūdijantis plienas

