זליון 055

זליון 0555

זליון 0555

נפח שרף (ל')

0500

02

05

ספיקה מקס( 0ל'/שעה)

255

055

055

מוליכות ()µS/cm

5-05

5-05

5-05

לחץ מרבי (אטמ')

0

0

0

טמפ' מקס' (˚)C

50

50

50

גובה/קוטר (ס"מ)

00/00

00/005

02/005

משקל ברוטו (ק"ג)*

02

00

00

מערכות זליון מסופקות עם בקר מוליכות מתקדם:
 תצוגה דיגיטלית וממשק הפעלה נוח.
 התראת חיווי נורה+צפצוף בעת חריגת איכות מי המוצר מהטווח המוגדר.
 פיצוי טמפרטורה אוטומטי.
 אלקטרודה למדידת ערך מוליכות חשמלית בטווח .0.000-000 µS
 מחבר  Tלאלקטרודה ,חיבורי צנרת ".34/
 דיוק ואמינות גבוהה.

חברת זליון עוסקת בתחום טכנולוגיות הטיפול במים מעל ל 05-שנה ומתמחה בייבוא וייצור
עמודות ניידות למים נטולי מלחים ("מים מזוקקים")" ,מים מטופלים" ,מים רכים וברענון שרפים
מחליפי יונים 0כמו כן מתמחה החברה באמצעי סינון מים ,סילוק מזהמים וטיפולים תהליכיים
אחרים במים0
החברה מספקת שירות לאלפי לקוחות בתחומי הרפואה (בתי חולים ומרכזים רפואיים ,מרפאות
שיניים ובתי מרקחת) ,מכוני מחקר ומעבדות ,התעשייה הכימית והביוכימית ,מיקרואלקטרוניקה,
תעשיית המתכת והפלסטיקה ,מרכזים לוגיסטיים ,מצברים ושרותי רכב ,ניקוי פנלים סולאריים,
בתי קפה ועוד0
במפעל החברה ,הממוקם באזור התעשייה רמת סיב בפתח תקווה ,נמצא מתקן רענון השרפים
הגדול בארץ 0עוד במפעל -תחנות טכניות ,שטחי אחסון לחומרי גלם ,שטחי אחסון לתוצרת
גמורה ,שטחי העמסה ומשרדי ההנהלה0
המפעל מוגדר "מפעל חיוני" עקב עבודתנו רבת השנים עם זרועות הביטחון ,מפעלים ומתקני
תשתית חיוניים  -צה"ל ,רפא"ל ,משטרת ישראל ,התעשייה הצבאית ,התעשייה האווירית ,בתי
החולים הגדולים ,מקורות ,בזק ,חברת החשמל ועוד0
חברת זליון מספקת שרות איכותי ,מהיר ויעיל לטובת אלפי לקוחותינו הפזורים מרמת הגולן
בצפון ועד אילת בדרום 0מתקן רענון השרפים תוכנן ונבנה באופן המאפשר רענון מספר רב של
סוגי שרפים במקביל ,ומאפשר בין השאר ,רענון של מנות שרף ללקוחות בעלי אפיונים מיוחדים0
החברה ,אשר איננה מייצגת בלעדית של יצרן שרפים מסוים ,אינה מחויבת או מוגבלת ועושה
שימוש בשרפים מחליפי יונים מגוונים ,המיוצרים ע"י גדולי היצרנים בעולם ,וזאת תוך חופש
התאמה מרבי לצרכי הלקוח0
חברת זליון ,עומדת בדרישות התקן  ,ISO 9001:2008נעזרת במיטב המומחים והיועצים
לשיפור תהליכי הייצור והבקרה תוך הקפדה יתרה על תקני בטיחות ושילוב של טכנולוגיות
ירוקות0
בין לקוחותינו:

