ماده شیمیایی دیسکلر صنعتی خارجی چیست ؟
دیجی شیمی بزرگترین فروشگاه اینترنتی فروش دیسکلر خارجی صنعتی (رسوب زدایی دستگاه های چیلر،
اسیدشویی چیلر ،برج خنک کننده) در بسته بندی 20و  220لیتری و بهترین قیمت و ارسال به سراسر کشور.

انواع دیسکلر :

 .1دیسکلر ایرانی
 .2دیسکلر خارجی
 .3دیسکلر بدون بو

دیسکلر خارجی جهت رسوب بری آهن ،مس و چدن مناسب می باشد .این دیسکلر نسبت به دیسکلر ایرانی درصد باالتری
دارد و قوی تر است .همچنین دیسکلر ایرانی ممکن است به مرور زمان دچار خوردگی در دستگاه شود ولی دیسکلر خارجی
خوردگی ندارد.
دیسکلر نام تجاری رسوب بر یا رسوب زدا می باشد.
محل ول رسوب بر دیسکلر با توجه به معضالت رسوب در صنایع توسط دیجی شیمی تولید شده است .با افزودن این محلول به
سیستم گردش آب رسوبات از بین می رود .این رسوب بر قدرت و پایداری بسیار زیادی دارد.
کارایی دیسکلر خارجی :



رسوب بری
جلوگیری از خوردگی

طرز استفاده از رسوب زدا :
در برج های خنک کننده ،دیگ های بخار ،مبدل های حرارتی ،تاسیسات برودتی ،رادیاتورها ،فن کوئل ها ،لوله کشی ها و ....
می توان از محلول دیسکلر در منابع ذخیره آب  ،منابع انبساط و کلیه نقاطی که آب در گردش است اضافه می شود .نکته
بسیار مهم در هنگام رسوب زدایی شیری شدن رنگ آب در فرآیند رسوب زدایی نشانه عملکرد خوب دیسکلر است .برای
رسوب بری به ازای  1000لیتر آب  330لیتر دیسکلر مورد نیاز است.
مهم ترین ویژگی های دیسکلر خارجی :








استفاده از بهترین فرموالسیون در تولید دیسکلر خارجی
دارای ترکیبات معدنی و آلی بوده و برای هر نوع رسوب تشکیل شده از هر نوع آب با امالح مختلف قابل استفاده
است.
تمامی رسوبات حاصل از اکسیداسیون درون سیستم که خود یکی از عوامل افزایش خوردگی در سیستم می باشد
پس از شستشو با این محصول از دستگاه خارج شده و به هیچ عنوان دستگاه دچار خوردگی نمی شود.
عدم نیاز به انرژی حرارتی هنگام استفاده از دیسکلر
پاک کردن سطوح داخلی سیستم های برودتی

نوع بسته بندی دیسکلر خارجی :
دیجی شیمی دیسکلر خارجی را در گالن های  20لیتری و بشکه های  220لیتری عرضه می کند.

قیمت فروش دیسکلر خارجی :
دیجی شیمی آمادگی خود را در فروش دیسکلر خارجی در کلیه صنایع با بهترین قیمت رقابتی اعالم می کند.
جهت خرید دیسکلر و تماس با کارشناسان دیجی شیمی به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

