Watreco IVG
Watrecos vortexgeneratorer av IVG-serien påverkar vatten. Enheten
monteras direkt på ledningen eller som en del i den industriella processen.
Watreco IVG innehåller inga rörliga delar och behöver inte anslutas till
elnätet eller annan energikälla. Watreco IVG arbetar enligt Vortex Process
Technology, VPT som bygger på den förändring som sker när vatten
passerar genom en vortexgenerator och utsätts för en kraftig virvelrörelse.
Genom att utsätta vattnet för VPT, förändras dess egenskaper. Det
innebär bland annat att kalk omvandlas och mals ner i mindre fraktioner
som fälls ut som mikroskopiska kristaller i vattnet. Vidare minskar
viskositeten och den elektriska konduktiviteten ökar. Dessutom ökar
värmekapaciteten.
Med Watrecos IVG får till exempel kyltorn en ökad effektivitet och längre livslängd eftersom kalkavlagringar
inte längre byggs upp kring kylelementen. Så lite som ett par millimeters kalkuppbyggnad ger en ökad
energiförbrukning med 20-50%. En minskad kalkuppbyggnad ger även lägre underhållskostnader och
minskad användning av kemikalier.

mer av varje vattendroppe och ge större skördar (+5%)*, betongindustrin; för att göra betong starkare.
Livsmedelsindustrin och många andra områden där vatten är inblandad i industriella processer kan dra nytta
av teknologin.
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* Enl. genomförda tester

Watreco IVG kan även användas inom andra områden så som inom bevattning; för att effektivisera och få ut
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Watreco vortexgeneratorer av IVG-serien påverkar
vatten och ändrar dess egenskaper.

Watrecos IVG påverkar vattnets egenskaper enligt
följande:

Watreco IVG arbetar enligt Vortex Process
Technology, VPT som bygger på den förändring
som sker när vatten passerar genom en
vortexgenerator och utsätts för en kraftig
virvelrörelse.

•

Kalkpartiklar mals ner till mikroskopiska
fraktioner där sedan det lösta kalket fälls ut.

•

Viskositeten sjunker 3-17%

•

Konduktiviteten ökar ca 3%

•

Värmekapaciteten ökar ca 3%

Watreco IVG finns i tre storlekar som täcker de
flesta behov på marknaden.

Max tryck @ 20°C
Normal flöde @ 3-5 bar
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Max temperatur

Watreco IVG 4

Watreco IVG 6

Watreco IVG 10

16 bar / 232 PSI (PN16)

16 bar / 232 PSI (PN16)

16 bar / 232 PSI (PN16)

4 m³/h / 1057 gal/h

6 m³/h / 1585 gal/h

10 m³/h / 2642 gal/h

80°C / 176 F

80°C / 176 F

80°C / 176 F

Längd

(A)

376 mm

461 mm

544 mm

Diameter

(B)

82 mm

96 mm

120 mm

0,32 kg / 0.71 lb

0,46 kg / 1.08 lb

0,93 kg / 2.05 lb

ISO 228-G1”

ISO 228-G1”

ISO 228-G1¼”

Vikt
Anslutning:

(C)
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