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НАШІ РОЗРОБКИ 
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Шановний Замовник! 
 
Представляю Вашій увазі систему водопідготовки Гідрофлоу. 
 
Система Гідрофлоу здатна забезпечити підприємству значну економію. 
  
Вона дозволяє мінімізувати перевитрати енергії / палива, скоротити невиробничі простої, витрати на 
технічне обслуговування, позбутися передчасного зносу устаткування. 
 
Джерелом вищеназваних проблем є утворення різного роду відкладень на стінках труб і обладнанні.  
 
Запобігати утворенню відкладень дешевше, ніж забезпечувати високоякісну очистку води. Система 
Гідрофлоу не дозволяє забрудненням  прикріпитися до поверхні труб і устаткування. 
 
Для цього мікропроцесор приладу генерує складні електромагнітні імпульси змінної частоти, що 
мають форму експоненціально-загасаючої синусоїди. Сигнал передається трубі феритовим кільцем, 
закріпленим поверх її стінок. Кільце виготовлено із спеціального феросплаву. Воно з високим ККД 
передає сигнал стінці труби, яка, в свою чергу, сама стає випромінювачем, тобто свого роду 
технологічним елементом, «продовженням» обладнання. 
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У трубі наводиться ЕРС самоіндукції і виникає вторинне електромагнітне поле. За допомогою постійно 
коректованих імпульсів прилад забезпечує виникнення і підтримання в трубі електромагнітного 
резонансу з утворенням так званої «стоячої хвилі». 
 
Електромагнітне поле з потрібними нам характеристиками запускає процес флокуляції та коагуляції 
(укрупнення) зважених часток, перешкоджає осадженню неорганічних відкладень (накипу), пригнічує 
розвиток мікроорганізмів, інгібує внутрішню корозію трубопроводів. 
 
 Технологія була розроблена і запатентована в Англії в 1992 році. 
 
Систему Гідрофлоу відрізняє надійність, простота монтажу і мінімальні експлуатаційні витрати. 
 
Буду вдячний Вам за запитання та проявлений інтерес до запропонованного обладнання. 
 
 
З повагою, 
Володимир Ваврикович 
Генеральний директор 
ТОВ «Гідрофлоу Україна» 
 
Україна, Київ 
+38 (067) 238 09 98 
www.h-flow.com.ua 
info@h-flow.com.ua 
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Які питання вирішує «Гідрофлоу» 

відео 
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Відео роботи системи «Гідрофлоу» 
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У 1991-92 роках компанія Брітіш Газ (British Gas) провела порівняльні комплексні випробування 
дев'яти систем безреагентноЇ водопідготовки, де з серйозним відривом перемогу здобула 
система Гідрофлоу. 
 
Провідний оператор роздрібного ринку газу у Великобританії компанія Брітіш Газ (British Gas) 
почала встановлювати за свій рахунок пристрій Гідрофлоу HS-38 в будинках англійців. 
 
Навіщо це знадобилося газовому гігантові? 
  
У місцевостях з дуже жорсткою водою виїзд фахівців з очищення бойлерів потрібен кожні 1,5 - 
2 місяці. У більшості випадків після установки протинакипного прострою Гідрофлоу частота 
очисток знижується з 6-8 до однієї (!) на рік. Саме вміння рахувати свої гроші змусило Брітіш Газ 
знайти ефективну систему для боротьби з накипом і відкладеннями в трубах і теплообмінниках 
котлів. 
 
Після власного дослідження різних пристроїв вибір припав на передову британську розробку - 
систему Гідрофлоу моделі HS-38, що працює за принципом електромагнітного резонансу, що 
створює в трубах ефект «стоячої хвилі». Він не дозволяє кристалам солей осідати на стінки труб 
і поступово видаляє старі відкладення. 
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У Брітіш Газ підрахували: система Гідрофлоу моделі HS-38, яка працює за принципом електромагнітного 
резонансу, що створює в трубах ефект «стоячої хвилі», який не дозволяє кристалам солей осідати на 
стінки труб і поступово видаляє старі відкладення. 
 
Система Гідрофлоу істотно знижує витрати на технічне обслуговування котлів. Вона окупає себе менш 
ніж за рік і потім починає приносити компанії чистий прибуток (який формується за рахунок 
абонентської плати домовласників). Задоволені і газівники і споживачі: зустрічі з «сажотрусами» стали 
рідкісні, а ось котли тепер служать довше. І, до речі, гріють краще при меншій витраті газу. 
 
Економія на рік: 29 млн.  доларів. 
 
Устаткування Гідрофлоу надійно захищає бойлери, котли, побутову техніку в будинках тисяч ощадливих 
англійців. 
 



Hydroflow - система водопідготовки. 
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НАШІ РОЗРОБКИ 
ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ ПІДПРИЄМСТВО 
БІЛЬШ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ  
 

Результат роботи системи Гідрофлоу в 
Україні 



 
09.09.2016 
Україна 
ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль » 
01.08.2016г. компанія «Гідрофлоу Україна» в тестовому режимі терміном на 3 місяці змонтувала 
прилад електронної водопідготовки Hydroflow I120 
Проміжне розтин вироблялося 05.09.2016г. 
Після результатів розтину було встановлено, що утворень накипу на автоматичних клапанах зливу 
води не виявлено. 
Розтин проводилося в різних залах терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль». Всі клапани в отличном 
состоянии, без найменших відкладень накипу і біо-обростань. 
 
Друга контрольна точка розтину 
Імпульсний витратомір води. 
При розтині було виявлено, що накип, яка перешкоджала роботі витратоміра перетворилася в пухкі 
відкладення, які скребком легко були прибрані з труби. В системі трубопроводів накип пішла. Біо-
відкладень не виявлено. Результатом проміжного розтину експлуатаційна компанія дуже 
задоволена. 

Накипу немає 
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На дрібних елементах накип повністю відсутня. 
На великих елементах накип стала пухкою і змилася потоком води. 
Відео https://www.youtube.com/watch?v=v8o0BBQRRP8 
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Даний вузол до установки Гідрофлоу доводилося спочатку вимочувати кілька днів в кислоті, потім 
за допомогою молотка і зубила вибивати накип. Після установки приладу Гідрофлоу накип стала 
пухкою і дуже легко пішла. 

Імпульсний витратомір Аеропорт Бориспіль 
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один месяц работы системы Гидрофлоу  
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28.01.2016г. м Харків, Україна 
На м'ясокомбінаті в Харкові були встановлені два прилади Гідрофлоу I 45 на парових котлах. 
 
До установки приладів протягом 7 років в котлах утворювалася біо-плівка, різного роду відкладення, 
був присутній неприємний запах, що призводило до частих зупинок системи для очищення труб і 
комунікацій. 
 
Після установки приладів Гідрофлоу систему подачі води в котли розкрили через 105 днів. 
Комісія підприємства після розтину систем подачі води на парові котли констатувала 100% 
позитивний результат роботи приладів Гідрофлоу. 
Проблема повністю пішла. Клієнт залишився дуже задоволений. 
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Накип стала пухкою і почала 
відвалюватися. 

Накипу немає 

Результат роботи приладу Гідрофлоу на пивзаводі «Оболонь», м.Київ 
 
10.04.2016г. 
Машина мийки пляшки на пивзаводі «Оболонь». 
Машина покривається накипом, що призводить до неякісної мийці пляшки. Форсунки 
забиваються відкладеннями накипу, деталі машини всередині обростають накипом. 
Для чищення машину доводиться зупиняти і промивати кислотою. 
Після установки приладу Гідрофлоу накип на стінках машини не відкладається, існуюча накип 
починає відвалюватися. 
тест триває 
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=9FsaAiHwT9k 
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Без приладу Гідрофлоу накип присутній 

З приладом Гідрофлоу накипу немає 
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Накип поступово 
відходить 

Після зупинки машини для мийки пляшки на днище машини було виявлено відшарування накипу в 
великих масштабах. 
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У кожній секції, всередині машини силами обслуговуючого персоналу, була встановлена металева монета 
для визначення нальоту кальцію під час роботи машини. 
 
Через два тижні перевірили стан монет- накипу на монетах не виявлено. 
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2016 рік Україна м Херсон Завод «Данон» 
Встановлено прилад HydroFLOW i120 (test unit) на систему охолодження аміаку. 
Мета установки - підвищення ефективності роботи системи охолодження з мінімальними 
витратами енергії, реагентів і води, зниження обсягу зворотних вод. 
Результат: автоматичне скидання води перекритий. Скидання води конденсатором по 
провідності припинений. Витрата води тільки природним випаровуванням. Повністю відключена 
подача хім. реагентів. Стара накип стала пухкою і відвалилася. 



20 

25.12.2015 Хлібозавод №10 м Київ ?? На утилізаторі тепла лінії випічки хліба був змонтований 
прилад системи Гідрофлоу I 60.?Согласно регламентних робіт лінію повинні були зупинити для 
очіcткі утилізатора в травні 2016 року. В результаті, лінія не була зупинена, утилізатор не 
розкривати і не промивали. Всі системи працюють в штатному режимі. 
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25.12.2015г. Хлібозавод №10 м Київ ?? Перед бойлером підігріву води був змонтований 
прилад Гідрофлоу S38. Накип, яка утворювалася на стінках бойлера і ТЕНах, стала пухкою і 
впала на дно бойлера. До установки приладу Гідрофлоу доводилося міняти Тени кожні 
два місяці. ? Після установки приладу Гідрофлоу Тени не змінювалися жодного разу.? 
Відео https://www.youtube.com/watch?v=azoPA_hXdss 
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Україна м.Каховка 2016 рік 
ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТОВИХ ВИПРОБУВАНЬ. 
На підприємстві з виробництва соняшникової олії на 
системі чистого водообігового циклу 60 днів працював 
прилад HydroFLOW-i100. Розтин кожухотрубного 
теплообмінника показало повне видалення 
біологічних відкладень і часткове видалення накипу. 



Україна м.Каховка 2016 год ?? ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТОВИХ ВИПРОБУВАНЬ.? На підприємстві з 
виробництва соняшникової олії на системі чистого водообігового циклу 45 днів працював прилад 
HydroFLOW-i100. Розтин пластинчастого теплообмінника показало, що біологія повністю відсутня. 
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Без Гидрофлоу 

с Гидрофлоу  



Україна Київська область с.Чапаївка 2016 рік? У плавальному басейні встановлено прилад Гідрофлоу 
К-40.? Після установки приладу на 80% знизили додавання хлору.? Прибирання басейну скоротилася 
до одного разу на місяць. Пішов неприємний запах.? Слиз і чорні водорості пішли зі стін басейну.  
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м. Київ. Україна. 2016 рік 
Котеджне містечко «Золоче» 
Через два тижні використання 
системи Гідрофлоу К-40 вода у 
фонтані стала прозорою, накип 
пухкої. Каламутність і слиз пішли. 
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21.05.2016г. Київська область с. Підгірці 
 
У плавальному басейні був встановлений прилад HydroFlow AguaKLEАR K-40 
Було виявлено, що 90% водоростей, які плавали в басейні зібралися в купу і впали на дно басейну. 
Вода стала чистою і прозорою. В даному басейні хімія не використовується, варто біо-фільтр. 
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Прилад HydroFLOW K40 був встановлений на систему подачі води для житлового будинку по 
проспекту Миколи Бажана, 16 в г. Киев. 
Мета установки - видалення біологічних відкладень в пластинчастому теплообміннику. 
Через 2 тижні використання системи Гідрофлоу кількість біо-відкладень скоротилося вдвічі. 
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Прилад HydroFLOW K-40 був встановлений на 
систему подачі води для житлового будинку по 
проспекту Миколи Бажана, 16 в г. Киев. 
Мета установки - видалення біологічних відкладень 
в пластинчастому теплообміннику. 
Через 2 тижні використання системи Гідрофлоу 
кількість біо-відкладень скоротилося вдвічі. 
Через 45 днів повністю біоотложенія пішли. 

Результат работы системы Гидрофлоу  
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Україна г. Харьков 2016 рік 
Встановлено прилад HydroFLOW S38 на підприємстві «FOC TUBA LTD» www.foctuba.com.ua. Тут 
виготовляють ламінатну тару, поліпропіленові та самоклеючі етикетки. 
Вода на підприємство надходить з міських мереж. 
У бойлері є накип, багато вапняного нальоту. Біо-відкладення прістствуют у всіх місцях 
користування водою. 
Сигнал приладу усуне ці проблеми і зменшить пов'язані з ними витрати. 
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Прилад Гідрофлоу HS38 встановлений в котеджі на трубі подачі холодної води зі свердловини. 
Після установки приладу Гідрофлоу через рік був розкритий для візуального огляду теплообмінник 
котла Юнкерс Евролайн. 
До установки приладу Гідрофлоу теплообмінник був практично повністю забитий, котел постійно 
вимикався, працював з перебоями. 
Після застосування Гідрофлоу було виявлено, що накипу в теплообміннику немає. 
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г. Киев Україна 2015 рік 
Через два тижні після установки приладу 
Гідрофлоу HS38 з системи поливу в великих обсягу 
почали виходити біо-відкладення, біо- плівка. 
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Видалення біо-відкладень, біо-плівки з системи поливу в котеджі 
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г. Киев Україна 
Видалення накипу з 
крана за допомогою 
приладу Гідрофлоу 
HS38 
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АВТОзаправка КЛО  

На лінію подачі води перед бойлером гарячого водопостачання був встановлений 

прилад електронної водопідготовки HydroFLOW S38 з метою запобігання утворенню 

накипу на ТЕНах та внутрішніх стінках бойлера. 
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У зв’язку з тим, що у систему заходить вода з жорсткістю 7 мг-екв/л іде велике 

накипоутворення на стінках бойлера та на ТЕНах, що призводить до перевитрати 

електроенергії  та поломки самих ТЕНів. Приблизно 1 раз на 2 міс. потрібно 

проводити очищення бойлера та ТЕНів від відкладень накипу. 
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На фото нижче наглядно видно як система HydroFLOW показала себе за місяць 

роботи на бойлері ГВП геліосистеми. 
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При роботі системи без приладу HydroFLOW ТЕНи повністю закипали, відкладення 

обволікали трубки ТЕНа та суттєво знижували ККД. 

Після встановлення приладу та за місяць його роботи відкладення на ТЕНі були 

мінімальні та легко знімалися. 
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Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 

Україна, м.Львів, «Галичфарм», 29.04.2017 
 
3 лютого на лінію подачі холодної води, було встановлено пристрій HydroFlow. Мета 
установки: видалення старої накипу зі стін і нагрівальних елементів теплообмінника, захист 
від утворення нової накипу. 
На момент установки, жорсткість води становила 7 мг-екв / л. Вода надходить з міського 
водопроводу. 
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Розтин проводилося 29 квітня в присутності начальника котельні та працівників котельні «Галичфарм». 
На попередньому розтині в січні представників HydroFlow не було, тому немає фото матеріалів. Але зі слів 
працівників котельні було вивезено 5 тачок твердої накипу + частина накипу залишалася на стінках і трубах 
теплообмінника. Пристрій працювало 85 днів. Стара накип була видалена на 70%. Решта осад був у вигляді 
м'якої рідоти, яка легко знімалася рукою. 
Відео зі розтину: https://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&t=365s 

http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s
http://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&amp;t=365s


Україна, с.Крюковщина, ТОВ «Хімакс» 2017 рік 
 
Встановлено пристрій HydroFlow I60 терміном на два місяці. Прилад був встановлений на трубу ДУ 63мм 
подачі холодної води на 4 теплообмінника. Контрольне розкриття проводилися на 4, останньому 
теплообміннику в ланцюзі. 
По закінченню терміну 2 місяці, тестового періоду, було проведене контрольне розкриття. результат: 
біологічні відкладення повністю відсутні; 
на 3 теплообміннику накип відсутня; 

Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 
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3) На 4 теплообміннику накип «йде». 

17.01.17 
Фото 4 теплообмінника зверху до установки 
приладу 

20.03.17 
Фото 4 теплообмінника зверху після 
роботи приладу терміном 2 місяці. Накип 
легко змивається рукою, видно блиск 
заліза. 



06.02.17 Фото 3 теплообмінника зроблено знизу. Час роботи приладу 21 день. присутній білий 
наліт (накип), який частково «йде». 

20.03.17 Фото 3 теплообмінника зроблено знизу. Термін експлуатації приладу 2 місяці. Біоотложеній 
немає. Накип практично повністю пішла. 

Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 
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Україна, м.Київ, пр-т Григоренко, 43, гіпермаркет «МЕТРО» 2017 рік 

Прилад 
встановлений на 
підводі води до 
обладнання. 
Відпадає 
необхідність в: 
 
Підготовці води 
системою 
пом'якшення; 
 
Чищенні 
обладнання від 
накипу. 

43 



 
Станція по розливу питної води. 
 
Зворотний осмос 
 
Параметри: Два корпуси по три 
мембрани. 
Вихідний об'ѐм води - 2 м³ / год; 
Пермеат - 1,1 м³ / год; Концентрат – 
0,8м³ / год; Витрата антискаланта - 
5-6 мг / л вихідної води. 

Параметри вихідної води 
Ca - 360 мг / л; Mg - 26 мг / л; SO4 - 583 мг / л; HCO3 - 
342 мг / л; HCl - 85 мг / л; 
NO3 - 18,9 мг / л; Ступінь концентрації SO4 - 122%; 
pH - 7,0; Індекс Ланжельє вихідної води: +1; 
TDS - 1424 мг / л; Індекс Ланжельє концентрату: 
+1,14 

Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 
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Україна, м. Лозова, 2017 рік 



Один прилад HydroFLOW S-38 
встановлений після насоса, на 
трубопроводі подачі води на першу 
ступінь очищення. 
 
 
Другий прилад HydroFLOW S-38 
встановлений на трубопроводі 
подачі води, на другу сходинку 
очищення. 

В даному проекті прилади HydroFLOW встановлені для захисту мембран від накпіпі і біологічних 
відкладень. В станції дозування антискаланта більше немає необхідності. 
 
Зараз можна з повною впевненістю сказати, що на цьому об'єкті на 100% екологічно чистий 
спосіб виробництва питної води. 

Без HydroFLOW С HydroFLOW 

Исходная вода, м³/час 2,00 2,00 
Пермеат, м³/ч 1,10 1,10 
Объѐм очищенной воды, м³/год 6 336,00 6 336,00 
Обработка воды антискалантом, грн/год 16 790,00 0,00 

Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 
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Україна, м Дніпрорудне, молокозавод «Моліс», 2017 рік. 
 
Прилад HydroFLOW S-38 встановили перед апаратом 
Кьельдаля. 

✓ Прилад встановлений на трубопроводі 

подачі води в апарат Кьельдаля. 

✓ Мета установки - тестова перевірка головної 

функції приладу HydroFLOW S-38 - захист від 

накипу. Відсутність накипу в патрубках 

апарату - доказ ефективності даного 

рішення. 

✓ 55 днів роботи приладу S-38. У патрубках 

✓ накипу немає. 

Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 
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Після апарату Кьельдаля і після теплообмінника брали проби води для 

хімічного і бактеріологічного аналізів. 

 

Мета відбору аналізів - перевірити роботу приладів на предмет поліпшення 

мікробіологічних показників води. 

 

Виходячи з результатів аналізу прилади можуть замінити ультрафіолетове 

знезараження. 
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Україна. Миколаїв. 2017 
 
На кораблі далекого плавання 
«Алькор» на систему подачі води 
в хозблок. 
 
Було встановлено прилад 
Гідрофлоу S- 38. 
 
До установки приладу труби за 
якими подавалася вода на 
хозблок були засмічені 
відкладеннями солей і 
біоотложеніямі. 
(Верхнє фото до установки 
приладу Гідрофлоу) 
 
Через 3,5 місяця після приходу 
корабля в порт. Силами служби 
механіка був розкритий даний 
вузол повторно. 
 
Проблема відкладення солей і 
біоотложеній повністю пішла. 
Результат 100% 

Судно ALKOR (IMO: 8811651, MMSI: 272048000) - general cargo ship построенное в 1988 и использующее под флагом Ukraine. 

https://www.vesselfinder.com/ru/vessels?t=4
https://www.vesselfinder.com/ru/ports?country=272
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01.09.17 р. на тепловому пункті РТМ "Дарниця" КП "Кіївтеплоенерго", за адресую м. Київ, 

Дарницький р-н. вул. Зрошувальна б.3-Б в тестовому режімі, терміном 1 місяць, Було 

встановлен прилад Електронної водопідготовки "HYDROFLOW I-100" для знищення 

відкладень накипу та біологічних відкладень в пространстве трубчаста теплообмінніка. 
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До встановлення приладу Гідрофлоу 
01.09.17 (верхній пучок труб)  

Після встановдення приладу Гідрофлоу 
02.10. 17 (верхній пучок труб) 

 

Відкладення світло-бурого кольору: щільні,тверді, 
бугристі, товщиною 3-6 мм. Також чітко видно 
біологічні відкладення, біоплівку. 

Відкладення світло-бурого кольору відсутні на 90%, 
залишок відкладень мав м’яку структуру, який легко 
змивався  струменем води, біологічні відкладення, 
біоплівка були повністю відсутні. 
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Нижній пучок труб до встановлення 
Гідрофлоу  
01.09. 17 

Нижній пучок труб після роботи приладу 
Гідрофлоу (29 днів)  

02.10.17 

Після роботи приладу Гідрофлоу протягом 1 місяця чітко видно, що тверді відкладення 
відсутні, біо-плівка також відсутня. 
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02.10.17 фото пучка труб другого ступеня в збільшеному вигляді після роботи 
приладу «Гідрофлоу». 

Накип зійшла до металу 
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До встановлення придаду Гідрофлоу 
01.09.17 

Після роботи приладу Гідрофлоу 02.10.17 

В середені  “коліна” (калача) були виявлені тверді 
відкладення світло-бурого кольору товщиною 6-7 мм 
та біологічні відкладення. Тверді відкладення 
важкорозчинні. 

Відкладення світло-бурого кольору були виведені на 90-95%, 
залишок відкладень мав м’яку структуру, та легко видалявся 
підручними засобами. Біологічні відкладення, біо-плівка були 
повністю відсутніми. 
 



За час експлуатації обладнання «HydroFLOW» на ВВП ГВП фактично отримано позитивний результат 
його роботи.  
До встановлення обладнання «HydroFLOW» на протязі всього періоду експлуатації виникала 
необхідність кожні 3-5 місяців проводити механічні очищення ВВП з причини заносу внутрішніх 
поверхонь накипом.  
Враховуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне для запобігання утворенню твердих відкладень 
накипу та росту біологічної плівки в системах ВВП ГВП встановлювати прилади електронної 
водопідготовки «HydroFLOW», як ефективний захист від утворення твердих відкладень та біологічних 
обростань. 





 
Промежуточный фото отчет работы системы 

HydroFLOW ООО «Стратегия БМ» 

Hydroflow - система водоподготовки. 
www.h-flow.com.ua 
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НАШИ РАЗРАБОТКИ  
СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ 
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До установки приладу Гідрофлоу 

12.04.17 

Після установки приладу 

Гідрофлоу 

18.04.17 

Оглядові скла каламутні.  Оглядові скла більш прозорі 
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До установки приладів Гідрофлоу 

12.04.17 

Після установки приладів Гідрофлоу 

18.04.17 

Образование слизи 

Слизь отсутствует 
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До установки приладів Гідрофлоу 

12.04.17 

Після установки приладів Гідрофлоу 

18.04.17 

Відкладення на даній трубі стали рваними. Це 

говорить про те, що біологія почала виходити з 

системи. 



  

Накип повністю відсутня 

біології немає 

24.04.17 

Утворення  накипу 

присутність біології 

18.04.17 
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Накип повністю відсутня 

біології немає 

24.04.17 
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Біологія відсутня 

 

Ущільнювальна гума не 

пошкоджена і не підгоріла 

 

Окалин під гумкою не 

виявлено. 

24.04.17 
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Біологія зійшла 

більше ніж на 50%. 

24.04.17 



28.04.17 

Фільтр має відкладення біологи 

Біологія не знайдено 

18.04.17 



28.04.17 

Отложение биологии 

Биология отсутствует  

18.04.17 



Накип осіла в низу бака і перетворилася в каші подібну суміш. Яка легко змивається водою. 

04.05.2017 



Накип осіла в низу бака і перетворилася в каші подібну суміш. 

Яка легко змивається водою. 

04.05.2017 



04.05.2017 

Підсохлий накип легко забирається з поверхні без застосування зусиль. 



04.05.2017 

Накип осіла в низу бака і перетворилася в каші подібну суміш. Яка легко змивається водою. 



04.05.2017 

Накип і біологія відсутня 



04.05.2017 

Метал стає більш чистіше, цей ефект є припиненням розвитку корозії. 



Шланги очистилися на 80% від біо-відкладень. 





12.05.17 04.05.17 

відкладення накипу Накип починає поступово зменшуватися 



04.05.17 12.05.17 



12.05.17 

відкладення відсутні 



12.05.17 



Накип стає пухкої і починає обсипатися 

12.05.17 



12.05.17 



25.05.17 



25.05.17 
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• Всі фотографії зроблені в присутності співробітників ТОВ 

«Стратегія БМ» 

 

• Фотографії зроблені тільки тих вузлів до яких нам дали 

доступ. 

 

• Трохи негативно позначається на роботі приладу Гідрофлоу 

той факт, що режим роботи не є постійним. Це може 

збільшити термін бажаного результату. 

 

• Тест триває, якщо співробітники ТОВ «Стратегія БМ» будуть 

виявляти якісь поліпшення в зв'язку з роботою системи 

Гідрофлоу просимо повідомляти нам. 

 

• Після зупинки циклу роботи плавки титану просимо не 

відключати прилад від мережі. 

 

• Рекомендації усно ми давали, також направили в 

письмовому вигляді. 



Hydroflow - система водопідготовки.  
www.h-flow.com.ua 

НАШІ РОЗРОБКИ  
ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ  
ПІДПРИЄМСТВО БІЛЬШ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ 

Результат роботи системи  

HydroFLOW на паровому котлі 

Е-2,5-0,9 Г 

8
3 

http://www.h-flow.com.ua/
http://www.h-flow.com.ua/
http://www.h-flow.com.ua/


Система електронної водопідготовки HydroFLOW впроваджується на  

підприємствах високого рівня по всій Україні. 

Одне з таких підприємств, з яким компанія HydroFLOW співпрацює, являється 

ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». 

 

 ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» – інноваційне  

фармацевтичне підприємство європейського рівня, яке успішно поєднує науковий  

потенціал і високотехнологічне сучасне виробництво в єдиному ефективному  

комплексі; виробляє продукцію за світовими стандартами якості. 

8
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На лінію живильної води парового котла Е-2,5-0,9 Г після живильних насосів був  

встановлений прилад HydroFLOW I60. 

8
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Спеціалісти компанії HydroFLOW провівши аналіз котлової води та вирахувавши  

індекс Ланжельє дійшли висновку, що середовище котла схильне до надзвичайно  

високого накипоутворення. 

8
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Таблицы для экспресс-расчета индекса Ланжелье. 

TDS, мг/л;  проводимость (в  
ms/m) x 7 

 

значение А 

50-300 0,1 

301-1000 0,2 

0,2 

 

вода 
 

темп., ⁰С 
 

значение В 

 
 

системы  
охлаждения 

0-1 2,6 

2-6 2,5 

7-9 2,4 

10-13 2,3 

скважина 14-17 2,2 

водопровод 18-21 2,1 

22-27 2 

28-31 1,9 

оборотная 32-37 1,8 

38-43 1,7 

44-50 1,6 

51-56 1,5 

ГВС 57-63 1,4 

64-71 1,3 

72-81 1,2 

1 

 

Жесткость по кальцию, мг/л 
 

значение С 

10-11 0,6 

12-13 0,7 

14-17 0,8 

18-22 0,9 

23-27 1,0 

28-34 1,1 

35-43 1,2 

44-55 1,3 

56-69 1,4 

70-87 1,5 

88-110 1,6 

111-138 1,7 

139-174 1,8 

175-225 1,9 

226-275 2,0 

276-345 2,1 

346-435 2,2 

436-555 2,3 

556-695 2,4 

696-875 2,5 

876-1000 2,6 

2,0 

 

Щелочность по кальцию, мг/л 
 

значення D 

10-11 1,0 

12-13 1,1 

14-17 1,2 

18-22 1,3 

23-27 1,4 

28-35 1,5 

36-44 1,6 

45-55 1,7 

56-69 1,8 

70-88 1,9 

89-110 2,0 

111-139 2,1 

140-176 2,2 

177-225 2,3 

226-275 2,4 

276-355 2,5 

356-445 2,6 

446-555 2,7 

556-695 2,8 

696-885 2,9 

886-1000 3,0 

2,2 

pHs= 6,3 pH= 11 

Индекс  
Ланжелье 

 
4,7 



Well Water 

8
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Индекс Ланжелье 

 

Индекс Ризнера 

 

Характеристика раствора 

 

3 

 

3 

 

Чрезвычайно высокое накипеобразование 
 

2 

 

4 

 

Очень высокое накипеобразование 

1 5 Серьезное накипеобразование 

0,5 5,5 Тенденция к накипеобразованию 

0,2 5,8 Легкое накипеобразование 

0 6 Стабильный раствор 

-0,2 6,5 Очень легкая степень коррозии 

-0,5 7 Легкая степень коррозии 

-1 8 Тенденция к коррозии 

-2 9 Очень высокая коррозия 

-3 10 Чрезвычайно высокая коррозия 



Прилад був встановлений для захисту теплообмінних поверхонь котла від відкладень  

(накипу), для видалення старого накипу, а також для економії газу та води шляхом  

зменшення кількості періодичних продувок. 

Продувка проводиться в ручному  

режимі по двом параметрам  

котлової води, за якими слідкує  

лаборант хім.аналізу – солевміст та  

загальна лужність. 

 

При перевищенні солевмісту 3000  

мг/кг або загальної лужності 21 мг  

екв/кг проводиться продувка  

нижніх точок котла для  

стабілізування цих параметрів. 

8
8 



До встановлення приладу HydroFLOW періодична продувка котла проводилась двічі-  

тричі на добу, про що свідчать записи у журналі. 

8
9 
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Після встановлення приладу HydroFLOW в перших 10 днів роботи кількість періодичних  

продувок котла збільшилась у зв’язку з процесом інтенсивного розбивання та  

відшарування накипу який був утворений в екранних трубах котла (3-4 рази на день  

солевміст у котловій воді перевищував 3000 мг/кг). 



 

 
10 

Починаючи з другого тижня роботи приладу загальна лужність та солевміст почали 

стабілізуватися. Кількість продувок поступово почала зменшуватись. 



Well Water 
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Well Water 

За час проведення тестових випробувань приладу HydroFLOW була зекономлена значна  

кількість води та газу для підприємства. 

94 



Well Water 

Тестові випробування тривали 90 календарних днів. З них котел працював приблизно 70  

днів. Під час роботи котла живильний насос працює не постійно, а вмикається тільки на  

деякий час для стабілізування рівня води в барабані. 

По закінченню тестових випробувань паровий котел був зупинений, розхолоджений та 

були розлюковані барабани. 
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Well Water 

На фото видно як система HydroFLOW показала свою роботу за короткий час випробувань. 

Стан опускної труби при роботі котла 

без приладу HydroFLOW 
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Стан опускної труби при роботі котла з 

приладом HydroFLOW 

Старі утворення накипу розрихлились та видалились з поверхонь руб. 



Well Water 

Стан підйомної труби при роботі котла 

без приладу HydroFLOW 
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Стан підйомної труби при роботі котла 

з приладом HydroFLOW 

Товщина накипу 1,5-2 мм. Утворення 

даного накипу обволікали тубу повністю. 

Більша частина утворень видалилась з 

труби, накип була м’якою та легко 

змивалась з поверхні. 



Well Water 

Стан підйомних труб при роботі котла 

без приладу HydroFLOW 
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Стан підйомних труб при роботі котла 

з приладом HydroFLOW 

На трубах були значні утворення накипу  

які мали тверду структуру. 

При огляді екранних труб котла накипу  

майже не було, утворення які  

залишились легко змивалися водою під  

напором 



Well Water 

https://www.youtube.com/watch?v=0tg8jV9vXXg 

https://www.youtube.com/watch?v=YssXgZJs0MY  

https://www.youtube.com/watch?v=akbNBZpIsHY  

https://www.youtube.com/watch?v=CGPNXrx3OBc  

https://www.youtube.com/watch?v=4Pmahaxshqw&t=62s  

https://www.youtube.com/watch?v=UVloiIDFg6I&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=zLmtCSoNPpg&t=10s 

 
 

Висновки. 

Прилад електронної водопідготовки HydroFLOW позитивно зарекомендував себе на  

паровому котлі – розбив та видалив старі відкладення у вигляді накипу з екранних труб,  

колекторів та барабанів котла. Протягом короткого часу стабілізував лужність та солевміст  

котлової води, у зв’язку з чим кількість періодичних продувок знизилась до мінімума. 

Зменшення кількості періодичних продувок призвело до суттєвої економії газу та води для  

підприємства. 

Отже, спеціалісти компанії HydroFLOW Україна рекомендують прилади електронної  

водопідготовки для встановлення на лінію живильної води перед паровими котлами. 
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Посилання на відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0tg8jV9vXXg
https://www.youtube.com/watch?v=YssXgZJs0MY
https://www.youtube.com/watch?v=akbNBZpIsHY
https://www.youtube.com/watch?v=CGPNXrx3OBc
https://www.youtube.com/watch?v=4Pmahaxshqw&amp;t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=UVloiIDFg6I&amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zLmtCSoNPpg&amp;t=10s


10
0 

Контрольное вскрытие парового кота Через 11 месяцев. Фото 
фиксация проводилась с помощью эндоскопической камеры  
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    По окончании 11-месячного срока использования системы HydroFLOW 

паровой котел был остановлен, расхоложена и были розлюковани 

барабаны. 

     При тщательном осмотре барабана, не было обнаружено отложений 

накипи. Наблюдался тонкий слой ржавчины который в дальнейшем было с 

легкостью удален аппаратом высокого давления. 



На этом фото можно наблюдать 

чистые полосы к металлу, которые 

остались при очищенные, от 

аппарата высокого давления. 

Это свидетельствует о том, что 

система HydroFLOW на 100% 

захищяе оборудования от 

обрастання накипи и 

биологических отложений. 



Интенсивное отслоение накипи  

За время эксплуатации котла, образовался достаточно плотный слой накипи примерно 1-2 мм. 
После применения системы Гидрофлоу накипь начала уменьшатся и уходить. ( отслаивается ) 

Кусок накипи 

Срок работы системы Гидрофлоу – 8 месяцев 



Интенсивное отслоение накипи внутри парового котла 



Накипь которая выходит с котла 



После применения Гидрофлоу накипи не обнаружили 



Отслоение накипи  











Примечания:  Из-за больших отложений  накипи  на экранных трубах котла, которая накопилась за 
время эксплуатации.  
Под воздействием системы Гидрофлоу происходит интенсивное  отслоение накипи от  стенок труб, что 
приведет к  полному очищению труб ,что в свою очередь приведет к повышению КПД котла и 
снижению энергозатрат. 
 
Рекомендации:    Очистить трубы от отслоившейся накипи с помощью аппарата высокого давления 
(Кархер). 



 
Варіанти застосування  

системи водопідготовки HydroFLOW 

Hydroflow - система водопідготовки 
www.h-flow.com.ua 
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НАШІ РОЗРОБКИ 
ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ ПІДПРИЄМСТВО 
БІЛЬШ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ  



Система полива 

Накопительный водоѐм 250-300 м³. Вода подаѐтся со 

скважины глубиной 27 метров. 

Под дождевым поливом 1 750 м² 

территории . 

Под капельным поливом 625 м² 

территории . 



25 м  70 м  

2
5
 м

 

Водоѐм 250-300 м³ 

Подача воды на полив, 30 - 40 м³/сутки 

1
0
-1

5
 
м

 

В планах расширить площадь полива.  

Данных по объѐму потребления воды  пока 

нету. 

Участок под дождевым поливом Участок под капельным поливом 

Точки дождевого полива 



Форсунки дождевого полива часто  забиваются 

солями жѐсткости, отложениями  железа и 

биологическими отложениями. 

 

Чистка форсунок 2 раза/10 дней. 

За 34 дня работы прибора HydroFLOW i-60 из  18 

форсунок дождевого полива чистили  

только 7. 

Профилактика системы  

дождевого полива 

До установки  

HydroFLOW 

После установки  

HydroFLOW 

Чистка форсунок полива, 

раз/месяц 
6 раз, 18  

форсунок 

1 раз, 7  

форсунок 



По капельному поливу работу прибора не 

отслеживали. 

 

Капельный полив сейчас отключѐн. Территорию  625 м² 

поливают в ручную. 

 

Сильно и часто забивается солями жѐсткости, 

отложениями железа и биологическими 

отложениями. 

 

Во время тестовых испытаний ремонтные  

работы не проводились. 



До установки прибора на деревьях появлялся  налѐт 

солей жѐсткости, железа и биологических  отложений. 

На тестовый период, возле форсунки дождевого  полива 

мы поставили дерево, чтобы отследить  образование 

налѐта. 

 

За 34 дня тестовых испытаний прибора налёт 

не появился. 



До установки прибора на листьях  

растений появлялся налѐт солей  

жѐсткости, железа и 

биологических отложений. 

За 34 дня тестовых испытаний  

прибора налѐт на листьях растений,  

высаженных в день установки  

прибора не появился. 



 

Показники 

До встановлення HydroFLOW  

22.05.2017 

Після встановлення HydroFLOW  

28.08.2017 

мг/дм³ мг·екв/дм³ мг/дм³ мг·екв/дм³ 

Кальцій 18 0,9 100 5,0 

Магній 12,0 1,0 10,8 0,9 

Натрій 13,0 0,56 Нет данных Нет данных 

Калій 5,38 0,14 Нет данных Нет данных 

Гідрокарбонаті 153 2,5 397 6,5 

Сульфаті <4,0 <0,1 <4,0 <0,1 

Хлориди 1,7 0,048 6,8 0,19 

Карбонати 9,9 0,165 1,29 0,021 

pH 8,29 7,55 

Залізо (заг.), мг/дм³ 1,5 1,1 

Сухий залишок, мг/дм³ 201 372 

Питома 

електропровідність,µS/см 

235 622 

Нітрати, мг/дм³ - <0,5 

Данные протоколов определения химического состава воды. 

Киево-Святошинский район, посѐлок Лука 

Тестовые испытания HydroFLOW i-60 проводились с 26.07.2017 по 28.08.2017 



Робота системи електронної водопідготовки 

HydroFLOW на будинках ОСББ 

Hydroflow - система водопідготовки. 

www.h-flow.com.ua 

 



Прилад HydroFLOW Р-100 був встановлений на систему подачі води (в опалювальний період на 

систему опалення) для житлового будинку по вул. Зодчих 60\1 в м. Київ. 

Мета встановлення на опалення: 

1. видалити та попередити відкладення накипу (кальцію) в системі опалення; 

2. скоротити затрати на опалення; 

3. захистити всі побутові прилади та сантехніку що підключенні до системи водопостачання. 

 



Прилад HydroFLOW Р-100 був встановлений на систему подачі води для житлового будинку по вул. 

Зодчих 60\1 в м. Київ. Аналіз води в різних приміщеннях (квартирах) до і після роботи Гідрофлоу  

Результат тестового випробування: 

До Після 



Прилад HydroFLOW Р-100 був встановлений на систему подачі води для житлового будинку по вул. 

Зодчих 60\1 в м. Київ. Аналіз води в різних приміщеннях (квартирах) до і після роботіи Гідрофлоу  

Результат тестового випробування: 

До Після 



Прилад HydroFLOW Р-100 був встановлений на систему подачі води для житлового будинку по вул. 

Зодчих 60\1 в м. Київ. Аналіз води в різних приміщеннях (квартирах) до і після роботіи Гідрофлоу  

Результат тестового випробування: 

До Після 



Прилад HydroFLOW Р-100 був встановлений на систему подачі води для житлового будинку по вул. 

Зодчих 60\1 в м. Київ. Аналіз води в різних приміщеннях (квартирах) до і після роботи Гідрофлоу  

Результат тестового випробування: 
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Біологічні відкладення в баках накопичувачах до установки Гідрофлоу  



 

 
9 



 

 
9 За 33 дні роботи системи Гідрофлоу бактерії були знищенні більше ніж на 50% 

До встановлення Гідрофлоу  33 дні роботі Гідрофлоу  



Робота системи електронної 
водопідготовки HydroFLOW на ГА «410 

завод» 

Hydroflow - система водопідготовки. 
www.h-flow.com.ua 
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НАШІ РОЗРОБКИ ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ 
ПІДПРИЄМСТВО БІЛЬШ 
ЕНЕРГОЕФФЕКТИВНИМ 



03.04.2017 г. На государственном предприятии ГП «410 завод» был установлен на подачу холодной воды прибор 
электронной водоподготовки «Гидрофлоу» К-40 для защиты двух пластинчатых теплообменников от накипи и 
биологических отложений. 
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До установки прибора Гидрофлоу 
03.04.2017 г  

 

После работы прибора Гидрофлоу 
19.08.17 

На фото отчетливо видно биологические отложения, 
ржавчина, накипь 

Биологические отложения полностью ушли. Видны отложения 
накипи, которые постепенно уходят.  



Сравнение 
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Результат работы Гидрофлоу через 4 мес Результат работы Гидрофлоу через 10 мес 
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Фланец  теплообменника после 10 месяцев работы прибора «Гидрофлоу». Контрольное вскрытие проводилось 12.02.2018 
года. Биологических отложений и образования накипи  не обнаружено. 



 
Варіанти застосування  

системи водопідготовки HydroFLOW  МегаМаркет 

Hydroflow - система водопідготовки 
www.h-flow.com.ua 
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НАШІ РОЗРОБКИ 
ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ ПІДПРИЄМСТВО 
БІЛЬШ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ  



З 12.06.2017 по 24.07.2017 компанія «Гідрофлоу Україна» і 
МегаМаркет Гатне, провели випробування приладу HydroFLOW S38 

на пароконвектоматі маркету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Метою було з'ясувати ефективність приладів для 

збільшення терміну між ТО обладнання, для захисту обладнання 
від поломок, і ефективність в порівнянні з ХВО. 

137 
hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

; +38 067 500 55 51 
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hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 067 500 55 51 

За 42 дні тестування були отримані наступні 
результати. 

Через 30 днів без 
Гідрофлоу 

Через 42 дні роботи з 
Гідрофлоу 
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; +38 067 500 55 51 

Ми побачили, що за цей проміжок часу, нова накип у 
вигляді каменю не утворилася. Представник сервісної 
служби підтвердив, що чистка 24.07.2017 не потрібна. 
 
12.06.2017 чистка проводилася механічно за допомогою 
викрутки. Піч простояла практично весь робочий день. 
 
Наочно різницю видно на відео. У першому випадку 
накип НЕ віддерти (це камінь), після використання 
приладу накип практично не утворилася. Верхній шар 
відкладень у вигляді пудри легко стирається рукою. 
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hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 067 500 55 51 

Відео 12.06.2017 Відео 24.07.2017 
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+38 067 500 55 51 

Поверхня після чистки 12.06 Поверхня після розтину 24.07 

 Як бачимо, що зовнішня частина жолобів за 42 дня 
залишилася такою ж і взагалі не постраждала від накипу. 
Відсутні навіть відкладення у вигляді пудри. 
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+38 067 500 55 51 

На ТЕНах, нова 
накип не 
утворилася. По 
не многу 
починає йти 
стара накип. 
Верхній шар 
перетворився в 
пудру і легко 
видаляється 
рукою 

Фото 24.07.2017 Фото 12.06.2017 
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 За словами служби, яка займається сервісом печі, 
інтервал між чистками збільшитися в 3-5 разів. 
 
Замість механічного чищення, яка займає цілий день досить буде 
промити кислотою, що дозволить зупинити пароконвектомат 
всього на 2-3 години. 
 
Це дозволить не тільки економити на ТО печі, але і менше 
втрачати при зупинках її роботи. А за рахунок видалення накипу, 
економити на енергоресурсах. 
 
При установці могутнішого приладу на всі лінії МегаМаркету 
ефект може ще збільшиться. 
 
Потрібне обладнання: HydroFLOW C45, вартістю 62 745,00 грн з 
ПДВ за станом на 24.06.2017 



 

Фото отчет работы системы HydroFLOW  
ТОВ «Novus Украина» 

Hydroflow - система водоподготовки. 
www.h-flow.com.ua 
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НАШИ РАЗРАБОТКИ  
СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ 



145 

Прибор  «Гидрофлоу» серии S-38 (07.06.2017 г.) был установлен перед подачей воды на  ледогенератор Вrema-vm-900 после 
фильтра тонкой очистки. На фильтре грубой очистке ледогенератора постоянно образовывались биологические отложения, 
после чего его постоянно приходилось останавливать и чистить в ручную, под напором воды. 
 
Фотографии сделаны перед началом работы прибора «Гидрофлоу». 
 
Фильтр грубой очистки ледогенератора чистился не менее  
двух раз в неделю. На фотография отчетливо видно биологические отложения черного цвета, с неприятным запахом. Сетка 
фильтра полностью засорена. 
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Механический фильтр до установки прибора Гидрофлоу  
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Фотография фильтра грубой очистки ледогенератора после его промывки напором воды. Биологические 
отложения ушли не полностью, видны засоренные участки. Очистка фильтра достаточно неудобный этап, 
так как биология тяжело отставала от фильтра. 
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Переходник  шланга, который отходит от фильтра тонкой 
очистки забит биологией. На фотографии отчетливо видно сечение шланга, которое в несколько раз меньше 
его обычного значения. С этого делаем вывод, что и все подводящие трубопроводы к ледогенератору 
находятся в таком же состоянии. Фильтр тонкой очистки разобрать и посмотреть не имели возможности, но как 
показывает практика, он также полностью находится в биологических отложениях, которые препятствуют его 
продуктивной работе. 
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На фото отчетливо видно, что биопленка поменяла свой цвет и приобрела коричневый оттенок, о чем 
свидетельствует, что микрофлора начала отмирать. Биоотложения полностью на фильтре не ушли, так 
как выходят с системы водопровода и задерживаются на нем. Толщина биоотложений на фильтре стала 
в 2 раза меньше. Очистить фильтр под напором воды не составило ни каких сложностей.  Фильтр очень 
легко был очищен . 

Фото сделаны по истечению 3 недель после установки прибора 

водоподготовки “Гидрофлоу” (30.06.17). 



Под напором воды биологические отложения уходят легко и практически не остаются на 
фильтре. До установки Гидрофлоу очистить фильтр по д напором воды было не возможно. 



 На переходнике патрубка фильтра тонкой очистки, который стоит перед ледогенератором,  
биология полностью ушла. Сечение трубопровода пришло в норму, к заводским стандартам. 



  
  до установки прибора     после работы прибора 

На патрубке фильтра тонкой очистки биологические отложения полностью ушли. Сечение трубопровода 
пришло в норму к заводским стандартам. 



ДО 

После 



После работы «Гидрофлоу»                                                                После работы «Гидрофлоу»  

              (16.06.17)                                                                                                   (30.06.17)                                 

 

 

Прибор «Гидрофлоу» убирает и выводит биологию с трубопроводов, о чем свидетельствуют отложения  

и налет сверху фильтра тонкой очистки. Также фильтр начал лучше справляться со своей задачей и стал 

задерживать больше микробиологических частих. 



 
После работы «Гидрофлоу»                           После работы «Гидрофлоу»  
              (16.06.17)                                                          (30.06.17)                                 
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ПАРОВІ БОЙЛЕРИ (США, 2013) 
 
В даному дослідженні описані два великих 
дизельних парових бойлера. 
 
В них використовувалась вода з водойми з рівнем 
забруднення в 200 ppm, та зниженням до 80 ppm 
завдяки пом’якшувачу. 
  
Для очищення агрегату був потрібен тиждень 
простою та застосування кислоти. 
  
Агрегат HydroFLOW 60i був встановлений на лініях 
надходження води, наведених до кожного 
парового бойлера. 
 
Економія за рік: 150 млн. доларів. 



  

Відгук ЗАТ «Крід-М». 
(Виробництво ЗБВ, Красноярський Край) 
 
Економічний ефект: витрати вугілля знижено на 12%. 
Обладнання: паровий котел ДКВР 13-10, поживна вода 
непідготовлена. 
До застосування системи Гідрофлоу на стінках екранних труб, 
колекторів і барабанів утворювалося від 1,5 до 3 мм 
важковидаляємого накипу. 
Видимий результат після запуску Гідрофлоу з'явився вже через 
два тижні - продувальна вода котла стала каламутною. А через 
два місяці з колекторних труб і барабанів котла почав виходити 
шлам, загалом близько 200 кг. Після цього на 12% скоротилася 
витрата вугілля, знизилася температура відхідних газів, 
скоротилися витрати на технічне обслуговування котла. 

Приклад - «Нова якість водопідготовки з технологією 
Аквакліар». 
(Плавальний басейн 25 метрів, СТЦ МЕІ, м. Москва). 
Економічний ефект: витрати гіпохлориду знижено в 7,5 разів. 
Гідрофлоу сприяє укрупненню забруднень. Більш великі частки 
не так глибоко проникають в завантаження фільтру і швидше 
видаляються під час промивки. В результаті час промивки 
фільтрів скорочено вдвічі. Знижено плату за воду, витрати на її 
підігрів, рахунки за водовідведення. 
Знижено витрати гіпохлориту натрію. Для підтримки нормативів 
0,1-0,3 мг / л тепер достатньо лише 40-50 літрів 7% - ного розчину 
гіпохлориту замість 300-400 літрів. У рази знижено навантаження 
на дорогу електролізну установку і споживання електроенергії. 
Ані характерного запаху, ані скарг на подразнення шкіри і очей 
від відвідувачів. 
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Приклад - «Захист від біо-обростань конденсаторів пара Назаровской 
ГРЕС». 
Економічний ефект: 10-14 млн.руб. щорічно (згідно експертних оцінок). 
Обладнання: конденсатори пара енергоблоку №2, тип К-500. 
Зворотна система станції побудована за відкритою схемою. 
Виникнення в конденсаторах пара біо-плівки, яка нагадує слиз, а також 
нанесених (мулових) відкладень, знижує ефективність теплообміну, що 
призводить до перевитрати палива. Конденсатори доводилося 
періодично зупиняти для очистки, що призводило до невиробничих 
простоїв і зростання витрат. 
Застосування системи Гідрофлоу дозволило виключити термічні сушіння. 
За рік конденсатор відкривали 4-5 разів, переважно в період 
«холодного» резерву енергоблоку, для контролю і видалення крупного 
сміття (гілок, листя) з вхідних камер. Наносних відкладень і біо-обростань 
не спостерігається. 
Зросла стійкість роботи енергоблоку, зазначено зниження витрат палива 
внаслідок відсутності втрат при охолодженні конденсаторів пара. 
Скорочено невиробничі простої. 

Відгук ФГКУ комбінат «Волжанка». 
Економічний ефект: 419 тис.руб. щорічно. 
Обладнання: парові котли ДКВР4 / 13 і ДЕ6,5 / 14. 
За опалювальний період в котлах утворився накип товщиною 0,7 мм, 
замість 2,3 мм, як було раніше. Згідно інструкції з експлуатації котла, шар 
накипу товщиною 1,6 мм збільшує витрату палива на 11%. 
За опалювальний період котельні комбінату розходували 876,3 тис.м3 
природного газу на суму 3811 тис.руб. Застосування системи Гідрофлоу 
дозволило зменшити витрату газу на 96393 м3, а в грошовій формі - на 
419 тис.руб. 
При вартості обладнання в 250 тис.руб. це означає, що вже в перший 
опалювальний сезон обладнання не тільки окупилось, а й дало 
підприємству економію в розмірі 169 тис.руб. 
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Кліматичне устаткування. Захист чиллерів, градирень. 

Приклад - «Захист від накипу випарних конденсаторів торгового центру». 

Система охолодження ТРЦ МЕГА (Москва) працює на жорсткій воді, 
внаслідок чого на трубах з теплоносієм утворюються неорганічні 
відкладення (накип). Ефективність охолодження знижується. 

Періодично накип доводиться видаляти механічним способом і за 
допомогою кислоти. Це призводило до зростання витрат і простоїв 
обладнання. 

Результат: Кількість відкладень на трубках випарних конденсаторів 
скоротилася не менш ніж у 2-2,5 рази. Решта відкладення можуть бути 
видалені водою без застосування хімічних реагентів. Всі забруднення 
збираються в чаші випарного конденсатора, у вигляді шламу, що значно 
полегшує їх видалення з агрегату. 

Приклад - «Система центрального кондиціонування Jingmen Mansion. 4-й рік експлуатації Аквакліар» 

Для підживлення оборотної системи використовувалась пом'якшена вода, в яку додавали інгібітори  корозії і 
хлорвміщуючі реагенти для пригнічення біо-обростань. Тим не менш, в чиллерах було багато відкладень. Їх 
регулярно відмивали кислотою, зішкрібали, висвердлювали. Результат: система переведена на підживлення 
непідготовленою водою. Продувну воду зараз використовують повторно - для поливу дерев і газонів. Скидання 
води скорочено на 75,9%. 
Знижено частота продувок, що призвело до скорочення витрат води на 26,74%. Без відкладень система 
кондиціонування працює ефективніше, економія по поливу складає 10,39%, по електроенергії - 10,42%. 
Скорочено витрати на технічне обслуговування, скорочені простої. 

Трубки чиллера раніше (ліворуч) і з Гідрофлоу (праворуч). 
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Приклад - Захист від біо-обростань конденсатора пари Барнаульской ТЕЦ-3 (Росія, Алтайський край).  
Приклад: система охолодження закритого типу з безперервною продувкою. В трубках конденсатора 
пари спостерігаються замети мулом, грязьовими відкладеннями (джерело води - річка), виникнення 
неорганічних відкладень (накипу), біо-обростання. У 10-15% трубок спостерігається 100% забруднення. 
Присутній характерний запах розкладання органічних речовин. На трубі подачі і трубі відводу (діаметр 
1000 мм) до конденсатора пара встановлені пристрої Гідрофлоу Аквакліар Custom P-40 ". 

Пример – Защита от био-обрастаний конденсатора пара Барнаульской ТЭЦ-3 (Россия, 

Алтайский край). 

Конденсатор пари без системи Аквакліар Конденсатор пари з системою Аквакліар 

Результат: через 8 місяців роботи системи Гідрофлоу Аквакліар, конденсатор пари був розкритий для 
огляду. Виявлено: по всій довжині, у всіх трубках конденсатора відкладення відсутні, видимий 
характерний блиск металу; запах розкладання органіки, біо-плівка відсутні. Фахівці служби наладки та 
випробувань тепломеханічного обладнання станції відзначають зниження температурного напору. 
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Приклад - Захист від біо-обростань конденсатора пари ТЕЦ (Китай).  
Опис: система охолодження електростанції Та Лін (Da Lin, Тайвань) побудована за відкритою 
схемою.  
Для охолодження використовується морська вода. Спостерігається інтенсивне біо-обростання. В 
трубках конденсатора пари поселяються рачки, молюски та ін. мешканці моря. За два місяці 
зниження теплообміну досягає критичного рівня. 

Трубки конденсатора пари через 2 місяці роботи. Раніше (ліворуч) і з Гідрофлоу (праворуч). 

Результат: Відкриття через 2 місяці показало, що біо-плівка і молюски відсутні. 

Раніше чищення конденсатора пари займало не менше трьох днів, тепер з камер видаляють 
крупне  сміття і обполіскують трубки водою. Очищення конденсатора пари займає годину. 
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Приклад - «8-разовий володар Energy Star застосовує систему 
водопідготовки Гідрофлоу для захисту чиллерів».  
 
Економічний ефект: 121 тис.доларів щорічно. Обладнання: чиллери 
і градирні 20-поверхової офісної будівлі Сентрал Пасифік Плаза 
(Гаваї, США). 
З системою Гідрофлоу подача в оборотну воду інгібіторів 
накипоутворення та інгібіторів корозії була поступово зведена до 
нуля. 
Кількість бактерій в оборотній воді скорочено зі 100'000 КУО до 
1'000 КУО, подача біоциду знижена на 85%. 
Тривалість продувок (і відповідно втрати води під час продувок) 
скорочені на 50%. 
Термін окупності Гідрофлоу склав 3,8 місяця. 
 

 Приклад - «Як економити 12 700 доларів на рік? - Замініть 
озонатор на систему Аквакліар». 
 
Економічний ефект: 25'478 доларів на рік по двом басейнам, або в 
середньому по 12'700 доларів на рік на 1 басейн. 
Устаткування: відкритий басейн (олімпійського класу) і закритий 
басейн одного з університетів о.Тайвань 
Заміна озонаторів на систему Гідрофлоу Аквакліар дає економію 
(на рік): 
12'577 $ на технічному обслуговуванні озонатора, 
1'290 $ на обслуговуванні вугільних фільтрів для видалення озону, 
5'083 $ на різниці в споживанні електроенергії, 
6'528 $ на різниці у витраті гіпохлориту (знижено на 30%). 
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Приклад - «Захист від накипу і бактерій мийних машин лотків для м'яса». 

Hilton Meats, (м. Хантінгдон, Великобританія) 

 

Економічний ефект: 4500 фунтів (~ 225 тис.руб.) – на вартості заміни 

насосів, заміна не знадобилася. 

Зекономлено 5000 літрів біоциду, 3000 літрів кислоти. 

Скорочено витрати на промивку машин. 

Обладнання: мийні машини лотків для м'яса. 

Проблема: накип (особливо в форсунках), бактерії. Часті промивання  

кислотою скорочували термін служби насосів. 

Після запуску Гідрофлоу подача біоциду скорочена до  

мінімально можливого рівня, скасовані щотижневі промивки 

машин кислотою. В очищенні труб кислотою також необхідності немає. 

Приклад - «Захист від біо-обростань системи центрального кондиціювання  
міжнародного банку». 
 
Опис: Штаб-квартира Британського банку Standard Chartered.  
Біо-плівка знижувала ефективність роботи системи охолодження, чиллери при 
роботі не досягали розрахункових характеристик. Доводилося включати «сухі» 
градирні, що призводило до перевитрати електроенергії. 
Результат: Протягом кількох днів кількість бактерій в зворотній воді було 
знижено майже в 200 разів! 
Біо-плівка почала відшаровуватися від поверхонь труб. 
Очищення системи супроводжувалося відновленням ефективності роботи 
системи охолодження. ККД виріс на 10,6%. Всі системи стали працювати штатно. 
Біоцид з момент запуску Гідрофлоу Аквакліар не застосовувався. 
Спостерігається зниження швидкості внутрішньої корозії. 
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Приклад - «Захист від біо-обростань чиллера 
продуктивністю 9 Гкал / год, охолоджується 
морською водою». 
Опис: в системі кондиціонування адміністративних 
будівель  застосовуються чиллери продуктивністю по 
3,000RT (9 Гкал / год). Чиллери охолоджуються 
морською водою, система прямоточна. 
В трубках чиллера спостерігаємо біо-обростання, які 
погіршують ефективність охолодження, що тягне за 
собою перевитрати палива. 
Результат: через 10 тижнів після запуску системи 
Гідрофлоу чиллер був розкритий для контролю. Біо- 
обростань не виявлено. 

Приклад - «Захист від накипу 6 чиллерів продуктивністю 
по 3 Гкал / год кожний, охолоджуваних морською 
водою». 
Опис: в якості теплоносія в системі кондиціонування 
використовується морська вода. Внаслідок високої 
концентрації солей в морській воді, на поверхнях трубок 
конденсорів неорганічні відкладення утворюються 
набагато інтенсивніше, ніж при роботі на прісній воді. 
Результат: уже через два місяці після запуску Гідрофлоу 
відкладення були частково вилучені. 
Через півроку чиллер був повністю очищений від накипу. 
Різниця в ККД з контрольним чиллером склала близько 
10%. 
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Захист від накипу водонагрівальних котлів. 
Робота спільно з установками пом'якшення води. 
Приклад - «Госпіталь. Захист від накипу 3-х газових 
водогрійних котлів ». 
Опис: система опалення. Незважаючи на те, що це закрита 
система і підживлювальна вода пом’якшується, на 
поверхнях нагріву з часом утворюється накип, який знижує 
ефективність теплопередачі, і призводить до перевитрати 
палива. 
Для захисту котлів один пристрій Гідрофлоу було 
змонтовано на зворотну магістраль, загальну для всіх 
котлів. Ефективність оцінювалася за величиною витрати 
газу. 
Результат: витрати газу знижено на 8,3%. 

Відгук «Про ефективність роботи Гідрофлоу С-120» 
Опис: Котельня РІТЕК Білоярськнафта (Тюменська обл.) 
Два водонагрівальних котла ВК-21 працюють на жорсткій 
підживлювальній воді з високим вмістом заліза. 
Результат: Виріс ККД котлів і тепловіддача системи 
опалення, що призвело до зниження витрати газу в 1,5 
рази і значному зниженню трудовитрат з обслуговування 
котлів. 
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Робота без установок пом'якшення води. 
Приклад - «Наші котли тепер найчистіші в районі!» 
Так прокоментував результат роботи системи Гідрофлоу Володимир Плюхін, головний інженер ВАТ 
«Комунальні системи БАМу». 
Після установки системи Гідрофлоу нові відкладення на поверхнях нагріву котлів припинили 
утворюватися. Далі був початок підмішування до пом'якшеної підживлювальної воді 
непідготовленої води, а потім Na-катіонітові фільтри були повністю відключені. 

ВАТ «Комунальні системи БАМу». Стан барабана і трубок водогрійного котла 
КВТС-20-50 через рік роботи з системою Гідрофлоу. Система ХВО відключена. 

Застосування системи Гідрофлоу дозволило: 
Скоротити витрати, пов'язані з перевитратою палива внаслідок утворення накипу на поверхнях нагріву 
котлів: 
- вивільнені площі, які займали Na-катіонітових фільтри; 
- скоротилося навантаження на обслуговуючий персонал котельної; 
- скорочено витрати на щорічну очистку котлів від накипу. 
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Приклад - «Захист від накипу котла і теплообмінника пральні». 
Опис: м. Калгарі, Канада.  
У пральні встановлений жаротрубний котел. Незважаючи на 
застосування пом'якшеної води, котел доводилося періодично 
зупиняти для очищення і видаляти утворений в ньому накип за 
допомогою кислоти. 
Було прийнято рішення замінити фільтри-пом'якшувачі води на 
систему Гідрофлоу модель С-60. 
Результат: Через 5 місяців під час щорічної перевірки контролюючим 
органом, котел був розкритий. Інспектор був здивований, коли 
побачив, наскільки чисті внутрішні поверхні котла - «Коли ж Ви встигли 
зробити кислотну промивку котла? Ви ж тільки що його зупинили!». 
(На фото - поверхні котла) 

Захист від накипу парових котлів. 

Робота спільно з установками пом'якшення води. 

Приклад - «Пральня - комбінат. Захист від накипу 4-х парових котлів». 

Опис: Поживна вода для парових котлів проходить підготовку 
пом'якшуванням, потім додаються: поглинач кисню, антикорозійний 
реагент і pH-коректор. 

Хоча жорсткість води знаходиться в допустимих межах, менше ніж 0,1 

мг-екв / дм3, накип на жарових трубах хоч і повільно, але утворюється, 
що призводить до перевитрати палива. Щороку котли доводилося 
зупиняти для хімічної очистки кислотою. 

Для захисту котлів від накипу, на трубопровід з поживною водою 
кожного котла було змонтовано прилад Гідрофлоу  Серії «S». 

 

Результат: уже через два місяці відкладення на жарових трубах були 
частково вилучені. Витрата палива знижена на 18%. 
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Приклад - «Виправний центр. Захист від накипу 4-х 
електропарогенераторів ». 
Опис: для живлення парових котлів застосовувалась пом’якшена вода. 
Також у воду додавали: поглинач кисню, антикорозійний реагент і pH-
коректор. 
Жорсткість води знаходиться в допустимих межах, менше 0,1 мг-екв / 
дм3. Тим не менш накип хоч і повільно, але утворюється, що призводить 
до перевитрати електроенергії, до перегріву і виходу з ладу нагрівальних 
елементів (ТЕНів). 
У середньому термін служби ТЕНа становив рік. 
Результат: Через 2 місяці після запуску системи Гідрофлоу накип з ТЕНа 
було вилучено, від нього залишився лише рудуватий наліт, що нагадує 
найдрібнішу пудру. 
З цього моменту ТЕНи якщо й виходили з ладу, то тільки не через 
наявність накипу. 

Робота без установок пом'якшення води. 
Відгук військової частини (Камчатка). 
Опис: парові котли ДКВР 10 - 14 ГМ, нові.  
На одному котлі перед економайзером встановили Гідрофлоу С-60. 
Схема включення котлів однотипна, вода однакова. 
Результат: температура димових газів знизилася з + 170С до 
+ 147С. За рахунок відсутності накипу ККД котла зріс на 1-3%. 
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Приклад - «Госпіталь. Захист від накипу 3-х парових котлів на 
дизельному паливі». 
Опис: для живлення парових котлів застосовувалась пом’якшена 
вода. Тим не менш щорічно котли доводилось зупиняти для 
хімічної очистки за допомогою кислоти. 
Для захисту котлів від накипу на трубопровід з поживною водою 
одного з котлів змонтовано пристрій Гідрофлоу С-100. Одночасно 
була зупинена подача реагентів для даного котла. 
Результат: уже через два місяці відкладення на жарових трубах 
були частково вилучені. Витрата палива знижена на 18%. 

Захист від накипу массообмінного обладнання. 
Приклад - «Захист від накипу вакуум-випарних апаратів 
металургійного комбинату» 
ГМК «Норільський Нікель». На момент запуску Гідрофлоу в 
корпусі випарного апарату, на його трубному пучку (на фото) і в 
підвідних трубопроводах вже присутній накип. Через короткий 
час після запуску системи Гідрофлоу робота вакуум-випарного 
апарату стабілізувалася, почалося скорочення витрати пари, що 
свідчить про зменшення товщини шару накипу. 
Через 2 місяці весь накип був вилучений. 
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Приклад - «Видалення накипу в випарної колоні (Стрипер) 
аміаку системи очищення стічних вод». 
Опис: Компанія Ван Дист Сапплай Компані, м. Вебстер, США. 
Виробляє мінеральні добрива, гербіциди та інсектиціди. 
Утворення накипу в завантаженні масообмінної колони знижує 
ефективність масообміну. Роботу випарної колони доводиться 
зупиняти, витягувати завантаження і очищати її від накипу. 
Очищення займає цілий день. 
Результат: з Гідрофлоу очищення роблять у 8 разів рідше. Термін 
окупності склав 2 місяці внаслідок скорочення простоїв і 
скорочення витрат на технічне обслуговування. 

Рішення для гірничорудної промисловості. 

Приклад - «Захист від накипу насоса гіпсового рудника». 

Опис: Італія. Шахтна вода рудника відрізняється високим ступенем 
мінералізації. Раз на три місяці насос доводилося піднімати на 
поверхню і видаляти накопичений в ньому накип за допомогою 
кислоти. Крім того, часто доводилося замінювати пошкоджені 
накипом металеві кільця і відновлювати гідравлічні з'єднання. 

Результат: Через три місяці насос і трубопровід були оглянуті на 
предмет наявності в них накипу. Замість великої кількості накипу в 
них присутній лише легкий наліт відкладень, що нагадують пудру (на 
фото). 
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Захист системи гідротранспорту пульпи від утворення неорганічних 
відкладень. 
Опис: ГМК «Норільський Нікель». Цех виробництва елементарної сірки. 
По трубопроводах довжиною 1 км перекачується пульпа - сульфідний 
концентрат, що містить «вапняне молоко». У пульпопроводах 
спостерігається інтенсивне утворення вапняних відкладень. За 1,5 місяці 
трубопровід діаметром 245 мм може бути повністю заблокований 
(фото). 
Результатом впровадження системи Гідрофлоу стало зниження 
швидкості утворення відкладень в пульпопроводі, збільшення 
ефективності промивання системи гідротранспорту. 
Стала можлива роботи на пульпі з більшою щільністю. 

Рішення для металургії. 

Приклад - «Захист від накипу водоохолоджуваного зводу 
сталеплавильної печі на заводі Jinan Steel (Китай)». 

Опис: в звід («кришку») сталеплавильної печі для її охолодження 
вбудовано 160 труб з внутрішнім діаметром в 3,8 мм, по яких циркулює 
вода. 

При використанні жорсткої води в трубах швидко виникають 
відкладення, які погіршують теплопередачу. Щоб знизити перегрів 
зводу, роботу печі зупиняють і очищують від накипу трубки зводу. 

Раніше очистка виконувалася раз на тиждень. Заводу кожна зупинка 
печі обходиться більш ніж в 6'000 $. Крім того, раз на півроку 
доводилося міняти відпрацьовану кришку. 

Результат: з Гідрофлоу за 6 місяців роботи дві печі не зупиняли для 

очищення, третю зупиняли всього 2 рази. Термін окупності системи 
Гідрофлоу склав менше 2-х тижнів 
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Захист від накипу теплообмінного устаткування.  

Приклад - «ФГУП Калібр - досвід експлуатації Гідрофлоу». 

Опис: минулого року ми провели порівняльні випробування. На 
один теплообмінник системи опалення встановили прилад з 
індукційними обмотками, а на іншій - Гідрофлоу. 

Результат: на першому теплообміннику ми не помітили 
результата - накип на пластинах, як звичайно, довелося 
відмочувати в кислоті, а потім зчищати. На другому 

теплообміннику, з Гідрофлоу, накип був м'яким, його просто 
змили водою. 

Наш коментар: Гідрофлоу було змонтовано не зовсім вірно, 
значна частина сигналу губилася на заземленій ділянці, тому був 
отриманий лише частковий результат. 

Захист від накипу ІТП. Приклад - «Захист від накипу 
теплообмінників ГВП». 
Опис: Франція, м. Ле Бурже. Гаряча вода в будинку на 150 
квартир готується в тепловому пункті (ІТП), до складу якого 
входять два пластинчастих теплообмінника. Джерелом тепла є 
міська тепломережа. 
Кожні чотири місяці теплообмінники доводилося відкривати і 
очищати від накипу для відновлення потоку води та 
ефективності нагріву. 
Результат: через місяць після запуску Гідрофлоу від накипу 
залишився найдрібніший наліт, що нагадує пудру. 
2-й теплообмінник був розкритий через 8 місяців після запуску 
Гідрофлоу. Накипу не виявлено (на фото). 

HydroFlow - система водопідготовки 172 



  

Застосування Гідрофлоу в харчовій і молочній промисловості. 

Відгук про роботу 4-х пристроїв Гідрофлоу на молочному заводі. 

ВАТ «Ірбітський молочний завод», Свердловська область. 

Шар опадів солей. Через місяць після запуску Гідрофлоу змити ці 
опади було нескладно. 

Другий пристрій. На стінках клапанів сепаратора за 2 тижні 
утворювалася важковидаляємий кірка опадів, яка не давала 
нормально працювати клапанам. Доводилося в аварійному 
режимі зупиняти процес і видаляти кірку. Після установки 

Гідрофлоу кірка утворюватися перестала, і клапани нормально 
працюють без додаткових чисток. 

Третій пристрій встановили на трубопровід подачі води на 
ящікомоєчную машину. Раніше на стінках машини утворювався 
незмивний наліт солей. Тепер помити машину не становить 
труднощів. Четвертий пристрій встановили на трубопроводі 
поживної води парових котлів Е-2,5. І хоча пройшов лише місяць, 
вода при продувці виявилася прозорою, що раніше не 

представлялося можливим. 

Приклад - «Захист від накипу обладнання заводу Рідель, 
Голландія». 
Опис: Завод Рідель входить до складу всесвітньо відомого 
концерну Friesland Campina, це найбільший завод концерну в 
країнах Бенілюкс. Завод виробляє соки і молочну продукцію. 
Утворення накипу в теплообмінному обладнанні призводило до 
перевитрати теплової енергії та недогріву. 
Результат: за допомогою декількох приладів Гідрофлоу було 
захищено теплообмінне обладнання і всі технологічні 
трубопроводи заводу. Відстань до найбільш віддалених ділянок 
сягає 200 метрів від місця установки приладів. 
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Приклад - «Вирішення проблем з накипом для Tims Dairy, 
Великобританія». 
Опис: Фабрика розташована в регіоні з дуже жорсткою природною 
водою, тому на поверхнях нагріву теплообміників і стерилізаторів 
молока утворювався накип. Лінію з виробництва молока доводилося 
зупиняти два рази на тиждень і промивати фосфорною кислотою. 
Результат: після установки системи Гідрофлоу, промивки стали 
робити в два рази рідше, причому вдвічі меншою кількістю кислоти. 
Скорочено простої і витрати на хімікати. 
Думка Пітера Тімоті, директора фабрики: «Система Гідрофлоу 
позбавила нас від найбільшого головного болю. Я був настільки 
вражений результатом, що встановив побутову модель Гідрофлоу у 
себе вдома». 

Приклад - «Форсунки системи промивки харчового обладнання: чисті 
без вимачування в розчиннику». 
Опис: Rank Hovis McDougall - одна з компаній, які «задають тон» 
харчової промисловості Великобританії. 
Застосування жорсткої води призводить до швидкого утворення 
твердих відкладень в патрубках і форсунках системи розбризкування. 
Навіть коли температура промивного розчину не перевищує 40ºC, 
накип доводилося видаляти, принаймні, двічі на тиждень. 
З Гідрофлоу інтервали на обслуговування стали робити раз на 10-12 
тижнів. А форсунки добре очищаються без розбирання і без хімікатів. 
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Приклад - «Позбавлення бактерій в оборотній воді установки для миття фруктів». 

Опис: Фабрика «Zemach Avocado», Ізраїль. перед пакуванням і 
відправкою в торгову мережу фрукти миють. При цьому в 
оборотну воду мийних машин, з поверхні фруктів попадають 
бактерії, такі як коліформи, кишкова паличка, E.coli і фекальні 
стрептококи. 
Результат: застосування Гідрофлоу дозволило відмовитися від 
застосування знезаражувальних речовин. 
Тепер фабрика планує оформити дозвіл маркувати продукцію, як 
вироблену без застосування хімікатів, що останнім часом стає все 
більш вагомою конкурентною перевагою. 

Приклад - «Захист від накипу печі для випікання хлібобулочних 
виробів». 
Опис: в супермаркеті (м.Тернопіль, Україна) встановлена піч фірми 
Bongard, Франція, для випікання булочок. Для підтримки заданої 
вологості в піч порціями надходить вода. Потрапляючи в зону 
нагріву, вода в трубках миттєво закипає, утворюється накип. Через 
30-40 днів трубки повністю заростають накипом, і блок управління 
відключає піч. 
Результат: після установки Гідрофлоу S-38 відводи стали 
абсолютно чистими, слідів накипу в них не видно. Раніше на дні і 
на стінках жолобів була тверда кірка накипу, зараз її частинки 
лежать на дні. Накип схожий на дрібний пісок. 
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Приклад - Захист від накипу професійних посудомийних 
машин ресторану Du Vin. 
Опис: Гаваї, США.  
Всі три професійні посудомийні ресторану були буквально 
забиті накипом (фото). 
Результат: з Гідрофлоу теплообмінники посудомийної машини 
стали працювати ефективніше. 
Різко скоротилася кількість плям на скляному посуді і 
столовому сріблі. 
Експлуатаційні витрати були скорочені до мінімуму. Власник 
ресторану був задоволений і придбав аналогічні прилади 
(модель S-38) для всіх посудомийних машин. 

Надійність, перевірена часом. 

Приклад - «Чиллер системи кондиціонування. 18 років з 
Гідрофлоу». 

Опис: Адміністративна будівля Бейт Америка, м. Тель-Авів, 
Ізраїль. Для охолодження чиллера застосовується жорстка 
підживлювальна вода, з солевмістом більше 400 мг / л. 
Одночасно з монтажем системи водопідготовки Гідрофлоу 

відключено пом'якшення води і подачі біоциду. 

Результат: 18 років чиллер відмінно працює без зупинок, на 
жорсткій воді. Очищення не потрібні. Ефективність 
охолодження штатна. Вода в градирні прозора, будь-яких 
відкладень і біо-обростань не спостерігається. 
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Питна вода. Підготовка та транспортування. 
Опис: Пристрій Гідрофлоу було встановлено на трупроводі ХВП 
на вході в будинок. У будинку 8 під'їздів. Контрольні зразки на 
початку і в кінці випробувань вирізалися із стояків в квартирах, 
що знаходиться в самому далекому (на відстані 125-150 метрів) 
під'їзді від встановленого прилада. 
Результат: через 50 днів відкладення з твердих перетворилися 
на наліт дрібного пилу. Маса відкладень на стінках зменшилася 
у 6 разів. Решта наростів ламаються від легкого дотику пальця 
і кришаться в пил. 
Нових відкладень не спостерігається. 

Приклад - «Бразилія. Відгуки муніципалітетів». 
Фрагмент відгуку: «... обладнання Гідрофлоу, модель С-120, 
встановлене в муніципалітеті м. Ітаймбе, впродовж 1400 м 
водоводу та 8097 м мережі трубопроводу, працює з 
ефективністю, покращуючи якість води і видаляючи існуючі 
відкладення в трубопроводі». 

Стан трубопроводу до запуску Гідрофлоу Стан трубопроводу через 13 тижнів 
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Приклад - «Захист від накипу водоводу гідроелектростанції 
(діаметр труби 660мм), Ізраїль». 
Опис: водовід д.660 мм, довжиною близько 4 км. Вода тече 
самопливом, ухил складає близько 60м. За 10 років утворилося 
«кільце» з накипу товщиною 80 мм по всій довжині водоводу, що 
на чверть знизило його пропускну спроможність. 
Якість води в останні роки різко знизилась. У новій паралельній 
нитці трубопроводу д.400 мм за 3 роки утворилося більше 30 мм 
накипу. 
Результат: зростання накипу зупинено, почалось повільне, по 
кілька міліметрів на рік, видалення відкладень. Вартість Гідрофлоу 
в 5 разів менше, ніж хімічне очищення. 

Захист свердловин водопостачальної компанії Мекорот (Ізраїль). 
Опис: вода видобувається зі свердловин глибиною 550 м. 
Високий вміст солей жорсткості призводить до обрастання труб і 
насосів (находяться в свердловині) накипом, що скорочує дебет і 
створює додаткове навантаження на насоси. Велика глибина 
ускладнює проведення робіт з очищення, вартість таких робіт 
дуже висока. 
Хід робіт: На стовбур свердловини, на поверхні, був встановлений 
пристрій Гідрофлоу. Протягом 10 місяців оцінювалися дебет 
свердловини, стабільність дебету. 
Результат: дебет стабільний, відносний дебет збільшений з 5,9 м2 
/ год до 6,9 м2 / год. З Гідрофлоу швидкість зниження дебету в 5 
разів менше, що дозволить збільшити інтервали між ремонтами 
свердловин. 
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Приклад - захист насоса свердловини з мінеральною водою. 
Опис: о.Тайвань. Зі свердловини з глибини в 700 м занурений 
насос, який відкачує мінеральну воду із загальним солевмістом 
11700 мг / дм3. За 1,5 місяці на трубі з нержавіючої сталі 
утворювався шар накипу товщиною в 2 мм, яка блокувала роботу 
насоса. На стовбур свердловини, на поверхні, був встановлений 
прилад Гідрофлоу (на фото). 
Результат: через 4 місяці товщина відкладень склала 0,2 мм (в 10 
разів менше). Відкладення нежорсткі, змиваються водою. 
Промивання кислотою більше не потрібно. 

Стаття - «Безреагентне флокуляция в системах підготовки питної 
води». 
Опис: Модернізація станції водоочистки (400 м3 / ч) на річці Дан 
(Ізраїль). Традиційна схема водопідготовки з подачею у воду 
флокулянта і коагулянта була змінена. Замість подачі у воду 
реагентів, перед фільтрами була встановлена система Гідрофлоу 
Аквакліар. Завантаження пісочних фільтрів було замінено на 
багатошарове. 
Результат: без флокулянта вдалося знизити рівень каламутності 
до 16 разів. Результат стабільний у всьому діапазоні рівнів 
каламутності, від малого до пікового. Флокулянт подавався 
тільки 12 днів у році під час весняної повені. 
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Зразки рішень (екологія): 

«Гідрофлоу працює для Газпрому» 
Система водопідготовки Гідрофлоу встановлена для захисту 
системи гарячого водопостачання на гірськолижному курорті, 
що належить ВАТ Газпром в Червоній Поляні (Краснодарський 
край). 
Теплообмінне обладнання працює штатно, система Гідрофлоу 
повністю справляється з покладеним на неї завданням. 

Гідрофлоу - він і в Мексиці ... 
Свою компанію, EcoBabu Soluciones Ecologicas, пан Боуфіль 
назвав не випадково, а тому, що захист навколишнього 
середовища його хобі і життєве переконання. 
Фірма просуває на мексиканському ринку систему 
водопідготовки Гідрофлоу, яка дозволяє боротися з накипом 
без застосування хімічних реагентів, тим самим, зменшуючи 
навантаження на навколишнє середовище. 
Вражаючий результат був досягнутий через три роки – 50 
підприємств харчової промисловості відмовилися від 
застосування хімічних реагентів для пом'якшення води, і 
повністю перейшли на використання системи Гідрофлоу. 
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Приклад - «Водопідготовка для 155 котеджів. Індонезія, 
о.Балі, готель Four Seasons ». 
Опис: раніше нагрівальні елементи (ТЕНи) водонагрівачів 
швидко обрастали накипом, що призводило до перевитраті 
електроенергії на 20%. 
Потім ТЕНи перегрівалися і перегорали. Кожні 3-4 місяці їх 
доводилося замінювати, що разом з іншими супутними 
витратами щорічно обходилося готелю в 40'000 $. 
Результат: Через 9 місяців після установки приладів всі 
водонагвачі працюють у штатному режимі. 
Власник готелю вважає, що покупка приладів Агріфлоу - це 
одне з найвигідніших фінансових вкладень за всю історію 
готелю. 

Приклад - «Чиллер системи кондиціонування. 18 років з 
Гідрофлоу ». 
 
Опис: Адміністративна будівля Бейт Америка, Тель-Авів, Ізраїль. 
Для охолодження чиллера застосовується жорстка 
піджилювальна вода, з солевмістом більше 400 мг / л. 
Одночасно з монтажем системи водопідготовки Гідрофлоу 
відключено пом'якшення води і подача біоциду. 
Результат: 18 років чиллер відмінно працює без зупинок, на 
жорсткій воді. Очищення не потрібно. Ефективність охолоджння 
штатна. Вода в градирні прозора, будь-яких відкладень і біо-
обростань не спостерігається. 

HydroFlow - система водопідготовки 181 



  
Технології компанії Hydropath Technology 

постійно розвиваються.  
За останні 20 років ми розробили широкий 

асортимент нових продуктів 
і вдосконалили їх застосування. 

 
Будучи компанією, яка займається розробкою 

 технологій, ми активно працюємо над захистом 
 нашої інтелектуальної власності .На даний 

 момент компанія отримала понад 10 
патентів, які зареєстровані в 

60 країнах світу 
 

Ми і далі плануємо розвивати нові 
технології і виробляти нові продукти. 

 
Компанія Hydropath Technology зробить все, щоб 

Ваше підприємство стало більш енергоефективним! 
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