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Το νερό προτιμά τις Βαλβίδες VITAQ
Μεγαλύτερη ζωή χωρίς άλατα 

Κατάλογος 



Η σκληρότητα του νερού.

Το Ασβέστιο στο νερό συνδέεται άμεσα με τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους. Το νερό που φιλτράρεται μέσα 
από ασβεστόλιθο έχει περισσότερο ασβέστιο από το νερό που 
διέρχεται από βραχώδες έδαφος.

Το πρόβλημα 
επικάθισης αλάτων. 

Σημάδια ότι το νερό περιέχει ασβέστιο:

•  Μειωμένη ροή του νερού στις βρύσες.
•  Φίλτρα γεμάτα με μικρές πέτρες.
•  Χαμηλότερη ισχύ σε θερμοσίφωνες.
•  Τα άλατα στα θερμαντικά στοιχεία επηρεάζουν την κατανάλωση      
   ενέργειας έως και 64% περισσότερο.
•  Συσκευές που επηρεάζονται από τα αλατα χρειάζονται έως 75 €  
   περισσότερα απορρυπαντικά.

Κατηγορίες  νερού  mg/l °TH

Μαλακό  < 17 < 1,7
Λίγο σκληρό  < 60 < 6,0
Μέτρια σκληρό < 120 < 12,0
Σκληρό  < 180 < 18,0
Πολύ Σκληρό  < 250 < 25,0
Εξαιρετικά σκληρό > 250 > 25,0 

Τα Άλατα  συσσωρεύονται  σε σωλήνες, βρύσες, εξαρτήματα 
και είδη υγιεινής, και μπορεί τελικά να τα μπλοκάρουν εντελώς. 
Προκαλούν βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές, θερμαντικά στοιχεία 
και παρεμποδίζουν τις  αντλίες νερού. Μερικές φορές το σύνολο 
της εγκατάστασης πρέπει να αφαιρεθεί.

Ευρωπαϊκά πρότυπα για το πόσιμο νερό: Max. 50ºTF

Η σκληρότητα του νερού συνήθως μετριέται με τα ποσά των ιόντων 
μαγνησίου που περιέχει , και εκφράζεται σε:

•  ppm (mg/l) CaCO3

•  Γαλλικό Σύστημα [°TH] – αντίστοιχο με 10.0 mg/l CaCO3

ΜΑΛΑΚΟ ΝΕΡΟ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ

®
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Η ARCO Valves S.L. αναπτύσσει και φέρνει στην αγορά ένα σύστημα 
αντί-ασβεστίου για τις Γωνιακές και Σφαιρικές βαλβίδες . Το 
Σύστημα VITAQ έχει μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι των κανονικών 
εξαρτημάτων για κάθε εγκατάσταση, προστατεύοντας  τις βαλβίδες 
από τα άλατα και επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

Στο πατενταρισμένο σύστημα VITAQ®, ο μονοκόμματος άξονας 
-σφαίρα είναι κατασκευασμένος  από ειδικό πολυμερές. Διατηρεί 
την ίδια στεγανότητα και τα χαρακτηριστικά χαμηλής  απώλειας  
πίεσης όπως  τα Ορειχάλκινα εξαρτήματα. Αυτός ο σχεδιασμός 
αυξάνει την αντοχή, διευκολύνει την ομαλή ροη και το πιο 
σημαντικό, εμποδίζει τα άλατα από την επικαθιση .

®

Κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Οικολογικά, υψηλής τεχνολογίας υλικά για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής.
Διατηρεί σταθερή ροή νερού την πάροδο του χρόνου.
100% ανακυκλώσιμο και μη τοξικά.

®

® Μεγαλύτερη ζωή 
χωρίς Άλατα 

Οι συμβατικές βαλβίδες 
δεν προσφέρουν καμία 
προστασία από επιθετικά 
στοιχεία, όπως τα άλατα, 
καθιστώντας τες  άχρηστες  
μετά από σύντομο χρονικό 
διάστημα.

Το Σύστημα Vitaq® είναι 
ένα επαναστατικό νέο 
σύστημα που αναπτύχθηκε 
από την ARCO που 
επιτυγχάνει μια πολύ 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
της βαλβίδας και αποφεύγει 
τη συσσώρευση των 
αλάτων.

Βαλβίδες μετά τη χρήση ενός χρόνου:

Χωρίς

Με

H ARCO κάνει την επανάσταση στα  υδραυλικά 
παρέχοντας μια μεγάλη αξία για τους πελάτες της.

Μην πάρετε κανένα 
ρίσκο. Επιλέξτε ARCO.
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A•80 MAC
NOV76MAC 1/2x3/8
NOV91MAC 1/2x1/2
NOV81MAC 1/2x3/8 
γυαλισμένο

L•85 MAC
AC728A 1/2x3/4 
Μπλε ένδειξη
AC728R 1/2x3/4 
Κόκκινη ένδειξη

 Καταχωρημένου Κοινοτικά
 Σχεδιασμός Nº 002717082

Mini Filter MAC
02402MAC 1/2x3/8
02400MAC 1/2x1/2

Γωνιακές βαλβίδες 

Mini MAC 201015
1/2Hx1/2M

®

Οι Γωνιακές βαλβίδες VITAQ έχουν ένα στέλεχος-σφαίρα από 
ειδικό πολυμερές που εμποδίζει το σχηματισμό των αλάτων. 
Αυτό το στέλεχος- σφαίρα λειτουργεί εξίσου καλά κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας όπως ένα από 
ορείχαλκο. 

Εγκαταστάσεις υγιεινής

ConeKta
280010 3/8x3/4x3/8
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Combi MAC
COM5MAC  1/2x3/8x3/4
COM7MAC  1/2x3/8x3/4
Με ανεπίστροφο
COM15MAC  1/2x1/2x1/2

A•80 twin

CQ4102  1/2x3/8x3/8
CQ4103  1/2x3/8x3/8 Με ανεπίστροφο
CQ4105 1/2x1/2x1/2

Γωνιακές Βαλβίδες Διπλής Εξόδου 

A·80 Twin. Μόνο ενα χερουλι, 4 ανεξαρτητες θεσεις . 
Combi. Μια είσοδος, Δυο έξοδοι .
Dual fi ltro. δυο έξοδοι και ένα φιλτρο.

®

Dual 29
1/2x3/4x3/8

Εγκαταστάσεις υγιεινής
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Συλλέκτης 1 προς 1

Αρθρωτοί Συλλέκτες κατά των 
αλάτων.  

Συλλέκτης 1 προς 1

40100 16x2,00

Μεταλλικός συλλέκτης

38010 3/4m x 3/4h 2x o16 vías
38110 3/4m x 3/4h 3x o16 vías

®

Nano Doble MAC
Μονοκόμματο σώμα και μηδέν διαρροή 
00472 1/2x3/4x3/4

Βρύσες και Σφαιρικές βαλβίδες 

Texas
36105AC 1/2x1/2
36110AC 3/4x3/4

Tajo 2000 Antical
Διαθέσιμο από ½’’ έως 2 ½’’

Nano MAC

00460 1/2x1/2 x o15mm
00462 1/2x3/4x o15mm.

Οι Tajo και οι Texas σφαιρικές βαλβίδες με το VITAQ System 
ενσωματώνουν μια σφαίρα ορείχαλκου που καλύπτεται απο 
μια μεμβράνη Tefl on και αποφεύγει τη  συγκέντρωση αλάτων 
ασβεστίου πάνω στο κλείσιμο της βαλβίδας.

Ύδρευση  

Οι βρύσες και οι συλλέκτες Arco VITAQ System χρησιμοποιούν  
ένα στέλεχος-σφαίρα  κατασκευασμένο από ένα ειδικό πολυμερές 
που αντιστέκεται στη συσσώρευση των αλάτων. 
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Η Arco είναι μια Ισπανική οικογενειακή επιχείρηση με ένα 
ιστορικό αριστείας στη βιομηχανία που διαρκεί πάνω από 40 
χρόνια. Σχεδιάζουμε, παράγουμε και διανέμουμε βαλβίδες και 
συστήματα για υδραυλικές εγκαταστάσεις, φυσικό αέριο και 
θέρμανση .Η Καινοτομία, η ποιότητα και η ασφάλεια είναι το 
σήμα κατατεθέν μας, και είμαστε περήφανοι για την διεθνή μας 
φήμη στον τομέα αυτό.
Η Arco είναι μέλος της Ένωσης των Κορυφαίων Ισπανικών 
Εταιρειών.


