Colloid-A-Tron™ (CAT)
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
profesjonalnego urządzenia katalitycznego
zapobiegającego powstawaniu kamienia kotłowego przeznaczonego
dla obiektów przemysłowych
I.

Specyfikacja techniczna i montaż urządzenia

UWAGA: ze względu na konieczność cięcia, gwintowania oraz odpowiedniego
uszczelnienia rur wodociągowych, urządzenie Colloid-A-Tron™ powinien
instalować wyłącznie wykwalifikowany hydraulik przy użyciu odpowiednich
narzędzi oraz materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.
1. Colloid-A-Tron™ dostępny jest standardowo w średnicach od 3/8” (dn10)

do 8” (dn200) z gwintami zewnętrznymi, a od dn65 z łączeniem na
kołnierze, zaś na specjalne zamówienie w średnicach do 40”
(dn1000). Na podstawie badań międzynarodowych centrów badawczych
certyfikatów PZH oraz WRAS* (w załączeniu) oraz dostępnych do pobrania
na stronie www.innovenergy.pl), urządzenie może być stosowane
zarówno do wody użytkowej, jak i pitnej oraz przed wodnymi
urządzeniami grzewczymi (kotły, instalacje CO, c.w.u.).
2. Urządzenie należy instalować wyłącznie za wodomierzem (po stronie
użytkownika), tak, aby jego oddziaływaniem były objęte wszystkie
odbiorniki wody.
3. Urządzenie należy montować tylko zgodnie z kierunkiem przepływu wody
wskazanym przy pomocy czerwonej strzałki na urządzeniu.
4. Dla wzmocnienia efektu oddziaływania zaleca się stosowanie urządzenia o
średnicy dostosowanej do faktycznych przepływów, zazwyczaj mniejszej
niż średnica rury zasilającej przynajmniej o ¼”.
5. Każdorazowo przed zakupem i zainstalowaniem prosimy o kontakt
z dystrybutorem celem dobrania odpowiedniego do wielkości przepływów
oraz twardości wody urządzenia oraz jego lokalizacji, najlepiej poprzez
wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.innovenergy.pl.
6. W większości wypadków urządzenie zmniejsza ciśnienie (przepływ) wody
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o maksymalnie 4%, co nie ma wpływu na komfort eksploatacji systemów wodnych,
pod warunkiem odpowiednio wysokiego ciśnienia w sieci (powyżej 2 bar).

II.

Użytkowanie

1. Urządzenie nie wymaga jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych ani serwisowania w całym
okresie eksploatacji.
2. Urządzenie nie wymaga zasilania w energię elektryczną, eliminuje konieczność dodawania
zmiękczaczy (deskalantów) do wody. W razie konieczności przeprowadzenia szybkiego
odkamieniania należy stosować środki naturalne, jak kwasek cytrynowy lub ocet.
3. Efekty oddziaływania urządzenia na wodę (zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego)
utrzymują się nawet przez 3 tygodnie w zbiornikach zamkniętych.
4. Okres gwarantowanej trwałości elementów stalowych: 10 lat.
5. Okres użytkowania urządzenia: co najmniej 15 lat.

III.

Gwarancja

1. Faktura stanowi dokument zakupu, prosimy o zachowanie go w razie reklamacji.
2. Producent zapewnia dziesięcioletnią gwarancję obejmującą stalowy korpus oraz rdzeń
urządzenia i jest wyłączona w razie nieprawidłowego montażu i/lub eksploatacji urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub jego przeznaczeniem, w tym w szczególności montażu
urządzenia domowego Limetron™ w budynkach wielorodzinnych, zakładach usługowych
lub obiektach przemysłowych.

IV.

Zwrot należności

1. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy
lub dowodu odesłania towaru przez Klienta w przypadku:
a. rezygnacji przez Klienta z zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z punktem III
Regulaminu;
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w tej samej formie, jakiej użył Klient lub innej,
wskazanej przez Klienta, która nie narazi Klienta na dodatkowe koszty.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego
zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na wezwania, o którym mowa w ust. 2 powyżej
Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie
niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest
od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek
przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu
prawidłowych danych od Klienta.

V.

Utylizacja

W przypadku zakończenia użytkowania urządzenia, prosimy o kontakt z nami celem uzgodnienia
terminu odbioru urządzenia przez kuriera na nasz koszt.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta w Polsce:
Innovenergy sp. z o.o., ulica Kielecka 23, 54-029 Wrocław pod numerem telefonu: 609 009 179
lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.innovenergy.pl
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