
ODSTRAÒOVAÈE VODNÍHO KAMENEODSTRAÒOVAÈE VODNÍHO KAMENE

Dr.VAP III - Turbo Profesional

Dr.Vap IV - Family

Tyris Technology, s.r.o.    tel./fax: 274 774 746

    

Tyris Technology, s.r.o.    tel./fax: 274 774 746

    

Vaši poradci na tel: 603 436 225, 777 296108, 603414895

Záruka 24 mìsícùZáruka 24 mìsícù

DOKTOR VAPDOKTOR VAP
Pracující na principu vysokofrekvenèní elektromagnetické indukcePracující na principu vysokofrekvenèní elektromagnetické indukce

Dr. VAP III je velmi výkonným typem
pracujícím do tøí cívek, kde výkon 

je rozdìlen do tøí kmitoètových pásem
 v celkovém rozsahu od 35Hz až do
30kHz. Tento typ je vhodný všude
 tam, kde je zapotøebí vysoký výkon 
 Pøístroj umí uèinnì rozpouštìt usazený
starý kámen. Tento postup zabraòuje pamì-

Dr.VAP IV je druhý nejvýkonnìjší

typ pracující do dvou cívek, kde

výkon je rozdìlen do dvou kmito-

ètových pásem od 60Hz do 20kHz.

Díky algoritmu uloženému v pro-
cesoru umí též rozpouštìt starý
kámen. Vhodný pro rod. domy

SUPERVAP 5 pøedstavuje novou
generaci s unikátním algoritmem
s možností pøeprogramování(upgrade).
Je stejnì vysoce úèinný jako Dr.vap IV.

Díky nižším výrobním nákladùm je jeho
 atraktivitou pøedevším nízká cena!!!

SUPERVAP 5 HD

Má též dvì cívky i stejný kmit. rozsah.

e-maily: tyris@volny.cz
tyris@tyris.cz

i-obchody: www.drvap.cz www.tyris.cz www.tyris.eu

Pro penziony a vìtší rod. domy

Ideální do všech rodinných domù

Ideální do všech rodinných domù
a vìtších bytù

dodáváme i na dobírkuDr.VAP III Turbo Profesional..................1960Kè s DPHDr.VAP III Turbo Profesional..................1960Kè s DPH
Dr.VAP IV Family pc...............................1480Kè s DPHDr.VAP IV Family pc...............................1480Kè s DPH

SUPERVAPmini .......................................888Kè s DPHSUPERVAPmini .......................................888Kè s DPH
SUPERVAP 5 HD....................................1180Kè s DPHSUPERVAP 5 HD....................................1180Kè s DPH

Doporuèené ceny:Doporuèené ceny:

 �ovému efektu minerálù rozpuštìných ve vodì.
Tento výrobek je nejprodávanìjším modelem!

SUPERVAP mini

Ideální do všech bytù

ULTRAVAP X6 Profesional+

ULTRAVAP X6 je nejvýkonnìjším typem
pracujícím do ètyø cívek. Výkon je selektivnì
rozdìlen do ètyø kmitoètových pásem v roz-
sahu od 25Hz až do 40kHz. Tento nejnovìj-
ší typ stále podává pøijatelný výkon všude
tam, kde ostatní naše i konkurenèní pøístroje
selhávají pøi rozpouštìní starého kamene.
Pøístroj je nové generace s unikátním algo-
ritmem v mikroprocesoru, který zabraòuje

 pamì�ovému efektu minerálù rozpuštìných
 ve vodì.

Toto je již sedmý model odstraòovaèe s vy-
lepšeným algoritmem frekvencí. Pøívlastek
mini znaèí velmi levný a plnì automatizova-
ný pøístroj s rychlou turbulencí kmitoètù
a s amplitudovou modulací proudu cívkou.
Pozitivní poznatky z letitého provozu všech
odstraòovaèù byly zakomponovány do to-
hoto malého ale velmi úèiného SUPERVAPmini.

ULTRAVAP X6 Turbo Profesional+........2360Kè s DPHULTRAVAP X6 Turbo Profesional+........2360Kè s DPH

Pro penziony i èinžovní domy
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