EKOSU

®

K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARATLAR

FAYDALARI VE KULLANILDI⁄I YERLER
EKOSU, zararl› kalsit kristallerini güçlü manyetik etkisi
ile aragonite dönüﬂtürerek suyla birlikte ak›p gitmelerini
sa¤lar. Aragonit kristalleri küresel, yuvarlak bilya
ﬂeklinde olduklar›ndan i¤ne yap›l› kalsit kristalleri gibi
yüzeylere ve borulara tutunamazlar. Çamaﬂ›rlar›n›z
daha beyaz ve yumuﬂak, bulaﬂ›klar›n›z lekesiz ve p›r›l
p›r›l olur. Kirecin sebep oldu¤u matlaﬂmay› önler.
Makinelerinizin paslanmas› ve çürümesi engellenir,
tesisat ve radyatörleriniz t›kanmaz, deterjan, sabun,
yumuﬂat›c› kullan›m›n›z azal›r. 2 mm’lik kireç tabakas›n›n
%35 e varan ›s› kayb›na neden oldu¤unu biliyor
musunuz?

DA‹RE SU G‹R‹ﬁ‹ ‹Ç‹N
EKOSU 201 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI

EKOSU ‹LE MANYET‹K K‹REÇ ÖNLEME
HAKKINDA;

ﬁekil 2

1. Aparatlar manyetik esasl› oldu¤undan kullan›m ömrü
s›n›rs›zd›r.
2. Montaj ard›ndan ilk 2-3 haftal›k periyotta, tesisat›n›zda
daha önce torlulaﬂm›ﬂ olan kireç kal›nt›lar› suyun
aﬂ›nd›nc› etkisi ile temizlenecek ve aparat›n manyetik
stabilizasyonu da tamamlanacakt›r. Bu süre zarf›nda
aparat›n montaj noktas›ndan suyun kullan›m noktas›na
kadar olan tesisat içerisindeki mevcut kireç
at›laca¤›ndan at›k suyun kireç oran› geçici olarak
yükselebilir. Temizleme iﬂlemi tamamland›ktan sonra
sudaki kireç etkisiz hale gelecek ve suyunuzun fiziksel
sertli¤inde küçümsenemeyecek düﬂüﬂ olacakt›r. Bu
etki görüldü¤ü andan itibaren herhangi bir kireç çözücü
kimyasal kullanman›za gerek yoktur. Y›kama
›ﬂlemlerin›zde kulland›¤›n›z.deterjan ve ar›t›c› kimyasallar›
çok az miktarlara indirerek ayn› neticeleri
sa¤layabilirsiniz.
3. Unutmay›n›z ki bu sistem ile sudaki kireç ar›t›lmaz,
sudan ayr›ﬂt›r›lmaz. EKOSU aparat› sudaki kirecin
fiziksel yap›s›n› de¤iﬂtirmek ﬂart› ile sertlik ve kirecin
zararl› etkilerini ortadan kald›r›r. Dolay›s›yla kimyasal
sertlik (toplam sertlik ölçüm kitleri ile) ölçümler› ile
sudaki kireç oran›nda fark tesp›t edemezsiniz.
Suyunuzda ayn› oranda kireç bulunacak fakat bu kireç
kristalleri sivri uçlu kalsiyum-magnezyum silikat halinden
ﬂekil de¤iﬂtirerek, küresel görünümlü aragonitlere
dönüﬂecek, bu yuvarlak kristaller borulara, tesisat›n›za,
makinelerinize ve di¤er tüm yüzeylere tutunamayacak
bir hale gelecektir. Kombiniz, bulaﬂ›k, çamaﬂ›r
makinan›zda kireç kaynakl› ›s› kayb› yaﬂanmayacak,
borular t›kanmayacak, suyun temizleyici özelli¤i artacak,
havlu ve çamaﬂ›rlar›n›z daha yumuﬂak olacakt›r. Fiziksel
sertlik (standart sabun çözeltisi metodu) ölçümleri ile
bu fark› tespit edebilirsin›z.

Tüm fabrikalarda su kullan›l›yor ve su kullan›lan
noktalarda. özellikle ›s› de¤iﬂtiricilerde ve makinelerin
so¤utulmas› için su kullan›lan sistemlerde kireçlenme
sebebiyle yaﬂanan enerji kayb› ve t›kanan borular
nedeniyle ortaya ç›kan bak›m masraflar›
düﬂünüldü¤ünde önemli maddi kay›plar yaﬂan›yor.
Ekosu g›da üretim, tesislerinde, pastorizatör, duﬂlama,
separatör ünitelerinde, so¤utucu pedlerde ve kazanlarda
plastik enjeksiyon makinelerinde, hazne suyu ile
so¤utulan ofset ve matbaa makinelerinde, cam
fabrikalar›nda, tekstil, boyama, apre ünitelerinde,
endüstriyel tip çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k makinelerinde,
havuzlarda, otellerde. seralarda, ar›tma sistemlerinde
ve akl›n›za gelen tüm su tesisatlar›nda kullan›l›r. Üstelik
tüm ar›tma sistemlerinden daha düﬂük kurulum
maliyetleriyle ve iﬂletme maliyeti olmadan!
3-4 Ayda bir kireçten dolay› t›kanan ve çal›ﬂmaz hale
gelen ›s› de¤iﬂtiricilerin, makinalar›n y›llarca sorunsuz
çal›ﬂt›¤›n› göreceksiniz. Kireçten dolay› çamaﬂ›r ve
bulaﬂ›k makinelerinizde, kombi, termosifon ve güneﬂ
enejili ›s›tma sistemlerinde görülen ar›zalar art›k
oluﬂmayacak. Kirecin olumsuz etkilerinden kurtulan
suyla y›kad›¤›n›z her ﬂey eskisinden çok farkl› olacak.
Ekosu kireç önleyici aparat sudaki kirecin fiziksel
yap›s›n› de¤iﬂtirerek sertlik ve kirecin zararl› etkilerini
ortadan kald›r›r. Ekosu aparat›n› çok ucuza bir kez
tesisat›n›za takman›z yeterlidir. Ekosu ile kireçsiz
günler. 3 y›l resmi garanti belgesiyle sizlere ulaﬂan
ekosu kireç önleyici aparat ar›zalanmas› halinde 7 gün
içerisinde yenisiyle de¤iﬂtirilir.

1. Aparat› dairenizin ana su giriﬂ borusu üzerinde ilk
da¤›l›m noktas›ndan önce veya su kullan›m noktas›na
en yak›n yerde boru üzerine monte ediniz.
2. Aparat boru üzerine boru merkezde kalacak ﬂekilde
yerleﬂtirilir ve plastik kelepçeler ile sabitlenir. (ﬂekildeki
gibi)
3. Ard›ndan koruyucu sünger ile sar›larak toz ve metal
k›r›nt›lar› gibi d›ﬂ etkenlere karﬂ› korunak sa¤lan›r ve
en d›ﬂta yer alacak olan alüminyum kelepçenin
yerleﬂtirilmesi ile montaj tamamlan›r.
4. Aparat›n iki kanad› tam simetrik olacak ﬂekilde
kapanm›yor ise, iki kanad› birbirine ba¤layan menteﬂe
k›sm›ndan keserek aparat› iki parçaya ay›r›n›z ve
karﬂ›l›kl› gelecek ﬂekilde boru üzerine yerleﬂtiriniz.
(ﬁekil 2)
5. Montaj ﬂematik çizimi ürün ambalaj›n›n arka yüzünde
yer almaktad›r.

E¤er borunuz duvara çok yak›nsa ve duvarla boru
aras›nda aparat›n yerleﬂtirilebilece¤i kadar boﬂluk
yoksa aparat› menteﬂe k›sm›ndan iki parçaya ay›rd›ktan
sonra parçalan yanyana, borunun tek taraf›na monte
edebilirsiniz. Ancak bu montaj ﬂekli baﬂka bir seçenek
yok ise son çare olarak tercih edilmelidir.

BULAﬁIK MAK‹NELER‹ ‹Ç‹N
EKOSU 203-02 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI
Aparat› makinenizin su giriﬂ borusu üzerine giriﬂe en
yak›n noktada yerleﬂtiriniz.(ﬂekildeki gibi)
1. Makinenize giren su manyetik etki alt›nda kald›¤›ndan,
kireç kristallerinin fiziksel yap›s› de¤iﬂerek olumsuz
etkileri ortadan kalkar, makinenizdeki t›kanma ve kireç
tabakas› oluﬂumundan do¤an ar›za ve ›s› kayb› önlenmiﬂ
olur dolay›s›yla kirece karﬂ› herhangi bir kimyasal
kullanman›za gerek kalmad›¤› gibi deterjan ve temizlik
amaçl› kimyasallarda da tasarruf sa¤lan›r.
2. Aparat› monte ettikten sonra makinenizi 2-3
kullan›m›n ard›ndan kulland›¤›n›z deterjan miktar›n›
kademeli olarak azalt›n›z. Ayn› temizlli¤in sa¤land›¤›n›
göreceks›niz.

• Ekosu aparatlar› bak›m ve onar›m gerektirmez.
Aparatlar›n içini açmay›n ve manyetiklerle oynamay›n›z.
Yaralanmalara ve verimsiz çal›ﬂmas›na sebep olabilir.

KOMB‹LER ‹Ç‹N
EKOSU 203-3 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI
1. Aparat› Kombinizin su giriﬂ borusu üzerine giriﬂe en
yak›n noktada yerleﬂtiriniz. (ﬂekildeki gibi)
2. Kombiye giren su manyetik etki alt›nda kald›¤›ndan,
kireç kristallerinin fiziksel yap›s› de¤iﬂerek olumsuz
etkileri ortadan kalkar, suyun içersindeki kireç cihaz›n›z›n
ve kalorifer tesisat›n›z›n içerisine yap›ﬂamaz dolay›s›yla
kireç tabakas› oluﬂumu engellenir, borular›n t›kanmas›
ve çal›ﬂan aksam›n kireç tutmas› ile ar›za oluﬂmaz.
3. Kireç tabakas›n›n neden oldu¤u ›s› kayb› ortadan
kalkar.

OTOMOB‹LLER ‹Ç‹N
EKOSU 202 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI
1. Aparat› otomobilinizin radyatör hortumu üzerine,
radyotör giriﬂ veya ç›k›ﬂ noktas›nda ﬂekildeki gibi monte
edin›z

4. Ard›ndan gerekli görülürse koruyucu sünger ile
sar›larak toz ve metal k›r›nt›lar› gibi d›ﬂ etkenlere karﬂ›
korunak sa¤lan›r ve en d›ﬂta yer alacak olan alüminyum
kelepçenin yerleﬂtirilmesi ile montaj tamamlan›r.
5. Aparat›n iki kanad› tam simetrik olacak ﬂekilde
kapanm›yor ise, iki kanad› birbirine ba¤layan menteﬂe
k›sm›ndan keserek aparat› iki parçaya ay›r›n›z ve
karﬂ›l›kl› gelecek ﬂekilde boru üzerine yerleﬂtiriniz.

1. Sanayi kuruluﬂlar›nda suyun geçti¤i boru üzerine,
saatin kola tak›ld›¤› gibi basit bir uygulama ile montaj›
tamamlan›r. Sisteme giren su manyetik etki alt›nda
kald›¤›ndan, kireç kristallerinin fiziksel yap›s› de¤iﬂerek
olumsuz etkileri ortadan kalkar, suyun içersindeki kireç
cihaz›n›z›n ve kalorifer tesisat›n›z›n içerisine yap›ﬂamaz,
dolay›s›yla kireç tabakas› oluﬂumu engellenir, borular›n
t›kanmas› ve çal›ﬂan aksam›n kireç tutmas› ile ar›za
oluﬂmaz. Proses aç›s›ndan sudaki kirecin sorun yaratt›¤›
noktalarda EKOSU ile, makine ve cihazlara hiçbir
müdahale yap›lmadan, enerji ve kimyasal kullan›lmadan
kirecin zararl› etkisi ortadan kald›r›larak ürün kalitesi
artt›r›labilir, proses zorluklar› aﬂ›labilir.
2. En önemlisi de, kireç tabakas›n›n sisteminizde ›s›
transferini engelledi¤i gerçe¤i göz önüne al›nd›¤›nda
suyun ›s›nmas› için verece¤iniz enerji azalaca¤›ndan
daha az yak›t harcanmas›na katk›da bulunacakt›r.

2. Aparat boru üzerine boru merkezde kalacak ﬂekilde
yerleﬂtirilir ve plastik kelepçeler ile sabitlenir. (ﬂekildeki
gibi)
3. Aparat›n merkezinde yer alan esnek kanatç›klar
olmadan aparat boruyu tam olarak sarabilecek durumda
ise esnek kanatç›klar› bir makas veya b›çak yard›m›yla
keserek ç›kartabilirsiniz.

SANAY‹ KURULUﬁLARI ‹Ç‹N
EKOSU 204 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT

HATALI
Montaj noktas› uygun de¤il
Aparat›n a¤›z taraf› aç›k kalm›ﬂ,
simetrik de¤il

V‹LLA VE MÜSTAK‹L EVLER ‹Ç‹N
EKOSU SKC2 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI
Müstakil, yazl›k evler gibi bahçe, havuz, vb. su kullan›m
noktalar› nedeniyle su sarfiyat› standart bir apartman
dairesine göre daha yüksek olan konutlarda kullan›lan
villa tip aparat›m›z ayn› zamanda da 1/2" - 3/4" - 1"
boru çaplar›na göre ayarlanabilir özellikle oldu¤undan
boru çap›n›z› bilmiyorsan›z size avantaj sa¤layacakt›r.

ÖMÜR BOYU K‹REÇ,
TIKANMA VE ISI KAYBINA SON!

ÇAMAﬁIR MAK‹NELER‹ ‹Ç‹N
EKOSU 203-01 K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ APARAT
MONTAJI

EKOSU APARATLARININ BAKIM-ONARIM
KULLANIMINA ‹L‹ﬁK‹N UYARILAR

1. Aparat› makinenizin su giriﬂ borusu üzerine en yak›n
noktada yerleﬂtiriniz.(ﬂekildeki gibi)

3. Aparat› monte ettikten sonra makinenizi 2-3
kullan›m›n ard›ndan kulland›¤›n›z deterjan miktar›n›
kademeli olarak azalt›n›z. Ayn› temizli¤in sa¤land›¤›n›
göreceksiniz.

DO⁄RU
Düz ve uygun nokta tercih edilmiﬂ
Aparat›n her iki taraf›nda eﬂit
boﬂluk var, simetri sa¤lanm›ﬂ

Çaydanl›k ve benzeri su ›s›t›c› cihazlarda su kaynayarak
buharlaﬂ›rken, sudaki kireç buharlaﬂamad›¤›ndan ve
akaca¤› bir ortam da olmad›¤›ndan, sudaki kireç
konsantrasyonu giderek yükselir. Su ilave ederek tekrar
tekrar kullan›ld›¤›nda bu cihazlarda kireçlenme görülür.
Çünkü EKOSU aparat› sudaki kireci filtre etmez, molekül
ﬂeklini de¤iﬂtirerek yüzeylere tutunmas›n› engeller ve
böylelikle ak›p gitmesini sa¤lar. Suyun ak›ﬂ halinde
olmad›¤› çaydanl›k vb. ortamlarda kireçlenmeyi önlemek
için kullan›mdan sonra çaydanl›¤›n›z› so¤uk suyla
çalkalay›n›z ve suyu dökünüz. Çaydanl›k vb.
cihazlar›n›zda, iﬂiniz bitti¤inde su b›rakmazsan›z
kireçlenme görülmeyecektir.

6. Montaj ﬂematik çizimi ürün ambalaj›n›n arka yüzünde
yer almaktad›r.

2. Makinenize giren su manyetik etki alt›nda kald›¤›ndan,
kireç kristallerinin fiziksel yap›s› de¤iﬂerek olumsuz
etkileri ortadan kalkar, makinenizdeki t›kanma ve kireç
tabakas› oluﬂumundan do¤an ar›za ve ›s› kayb› önlenmiﬂ
olur dolay›s›yla kirece karﬂ› herhangi bir kimyasal
kullanman›za gerek kalmad›¤› gibi detarjan ve temizlik
amaçl› kimyasallarda da tasarruf sa¤lan›r.

• Aparatlann do¤ru monte edilmeleri ›ﬂlevsellik
aç›s›ndan birinci derecede önemlidir. Aﬂa¤›da hatal›
ve do¤ru montaj foto¤raflar›n› görebilirsiniz. Kullan›c›lar
taraf›ndan en çok yap›lan hata aparatlar›n boru üzerine
simetrik ﬂekilde yerleﬂtirilmemeleridir. Bu noktaya
dikkat ederek montaj yap›n›z ve tereddütünüz varsa
monte etti¤iniz aparat›n foto¤raf›n› çekip e-posta veya
MMS yoluyla kontrol için bizlere ulaﬂt›r›n›z. Montaj›n›z
kontrol edilerek gerekiyorsa size bilgi verilecektir.
bilgi@ekosu.com adresine e-posta veya 0541 659 09
44 numaral› telefonumuza MMS gönderebilirs›niz.

1. Aparat›n yanyana duran iki civatas›n› gevﬂeterek
ç›kart›n›z.
2. Di¤er taraftaki tek civatay› sökmeden aparat› ana
su giriﬂ borunuzun üzerine geçirip sökmüﬂ oldu¤unuz
iki civatay› yuvalar›na yerleﬂtinniz.
3. Üç civatay› dengeli biçimde s›karak, iki parçan›n
karﬂ› karﬂ›ya simetrik olarak boruya sabitlenmesini
sa¤lay›n›z.
4. Aparat›n boru üzerindeki do¤ru yerleﬂimi aﬂa¤›daki
ﬂekilde gösterilmiﬂtir.

• Ekosu aparatlar› manyetik esasl› oldu¤undan kalp
pilleri, cep telefonu, bilgisayar, kredi kartlar› gibi
manyetik ortamdan etkilenen cisimlerden uzak
tutulmal›d›r.
• Ekosu aparat› 100 derecenin üzerinde ›s›ya maruz
b›rak›lmamal›d›r.
• Ekosu Su ﬁartland›rma Aparatlar› tam kapsaml›
mikrobiyolojik ar›tma sa¤lamaz. Sudaki alglerin ve baz›
mikroorganizmalar›n geliﬂmesini yavaﬂlat›c› etkisi
ispatlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, suyunuzdaki
mikrobiyolojik kirlili¤e karﬂ› EKOSU ürünleri koruyucu
de¤ildir. Ekosu aparatlar› yaln›zca suyun kirecini zarars›z
hale getirir.

ODTÜ TARAFINDAN TEST ED‹LEREK FAYDALARI
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