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Varna Plast OOD Şirketi, İsviçre -  tarafından üretilen 
Aquakat marka ürünlerinin Bulgaristan’daki münhasır 

haklarına sahiptir.

Aquakat teknolojisi biyorezonansadayalıdır. 
Her ürünün üç bileşeni vardır:

Enformasyon taşıyıcısı – kalsiyum karbonat, kuvars 
ve alüminyum;
Ana enerji–kütle çekiminin enerjisi;
Üzerine şarj edilen frekans enformasyonu – CD’ye 
yapılan müzik kaydı gibi.

Ürünlerin yüksek verimliliği, üzerine şarj edilen ve bilgi 
taşıyan frekanslar sayesindedir.

Sözkonusu frekansların seçimi spesifiktir ve uygulamaya 
göredir – bitkilere, hayvanlara, suya; aralarında 
kombinasyon da mümkündür.

Aquakat yenilikçi bir sistemdir. Az kaynak kullanılarak 
yüksek verimlilik sağlar.
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KULLANILDIĞINDA FAYDALARI 

Sertliği sabitleştirir ve kireç taşını 
homojenleştirir.

Mevcut kazan taşı seviyesini azaltır.

Sudaki küfü ve renklenmeyi ortadan kaldırır.

Su boru sisteminde borularda koruyucu tabaka 
oluşturur.

Belirgin bir şekilde suyun enerjisini arttırır.

%  1 0 0  c a n l a n d ı r ı l m ı ş  s u !
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Su boru sistemi 
için anlık 
cihazlar

AquaKat XL wa 50799
AquaKat L wa 57799
AquaKat M wa 58799
AquaKat S wa 59799
AquaKat XXL wa 51799
AquaKat 
water unit 2XXL

wa 52799

Kalorifer sistemi 
için dolaşım 
cihazları

ThermoKat L wa 55799
ThermoKat M wa 56799S u y u n u z  a r t ı k  k a y n a k  s u y u d u r !

Suda kireç taşı testi

AquaKat monte edil-
meden önce

AquaKat 
monte edildik-
ten sonra

NASIL ÇALIŞIR? 
Cihaz frekans prensibine dayalı olarak çalışır, frekans 
dalgaları yayar ve bu dalgalar sayesinde suda yukarıda 
belirtilen değişiklikler meydana gelir. Su veya kalorifer 
borularına monte edilir. 
Herhangi bir sarf malzemesi gerekmediği için pratikte 
ömrü sınırsızdır.
İki bileşenden oluşur:

Paslanmaz çelikten gövde

Frekans yayan alüminyum çekirdeği

ThermoKatdolaşım 
cihazı montajı

sonraönce

Evde 
Sanayide 
Havuzlarda ve SPA 
merkezlerinde

Çiftlikte
Otellerde 
Restoranlarda

ÜRÜN NEREDE KULLANILABİLİR: 

AquaKat anlık 
cihazı montajı




