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Апарат за получаване на сребърна вода
(сребърен йонизатор)

иновативен
продукт

Ponor

Сребърните йони - източник на здраве и живот
Предназначение:
Eлектронният aпарат за сребърно
йонизиране на вода "Ponor" е уред
от ново поколение предназначен за
обогатяване на водата (изворна,
чешмяна и др.) със сребърни йони
(Ag+), произвеждайки по този
начин Сребърна вода (колоидно
сребро). С негова помощ може
постоянно да се обогатяват
произволни количества вода.
Възможно е получаването на вода в
различни концентрации, както за
ежедневна употреба, консервиране
на храни и напитки, така и за повисоки лечебни концентрации на
сребро и при продължително
съхраняване на водата. Действието
на сребърните йони е върху повече
от 650 вида бактерии (за сравнение:
действието на който и да е
антибиотик е върху не повече от 5
до10 вида бактерии). Известно е, че
антимикробния ефект на среброто
е по-висок от този на пеницилина.
В същото време йоните на среброто
щадят клетките на полезните
бактерии, като отсъстват вредни

въздействия върху организма –
нещо характерно за
антибиотиците. Лечебните
свойства на колоидното сребро са
известни от древността.
Сребърната вода може да бъде
използвана за ежедневна употреба,
за козметични и лечебни нужди.
Апарата “Ponor” се
характеризира със своето удобство,
качество и дълъг живот, което го
прави подходящ за използване в
ежедневието, медицинските и
козметични центрове. Сребърният
му електрод е изработен найчистите проби сребро и е
предвиден за многогодишна
употреба. Употребата на апарата не
е обвързана с използването на
точно определен съд. Използвана е
съвременна микроелектроника,
като апарата е произведен и
проектиран изцяло в Европейския
съюз. Налична е подробна
инструкция за експлоатация на
български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. За повече информация:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: 220V/50Hz AC +/- 10%
Консумирана мощност: < 0.5W
Амплитуда на изходния сигнал: 12V
Концентрация на сребърните йони
при спазване на обема: 0.3 мг/л
Изходен ток: реверсивен с честота
0.3Hz
Ресурс на електрода: > 20 000 л
(ресурса на електрода е
приблизителен и се отнася само за
износване на сребърната част,
механични повреди могат да
настъпят значително по-рано);
Обем на йонизираната вода: 1, 2 или
3 литра
Сребърен електрод: сребро проба
.999
Гаранционен срок: 12 месеца

Особености
приложим за всякакви съдове

електрод от чисто сребро с
дълъг живот
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