COOLING TOWERS
Scaling, corrosion and microbiological proliferation can greatly reduce a cooling tower's ability to exchange heat and, as a consequence, the efficiency of any machinery connected to it. Poor cooling tower efficiency greatly impacts a company's bottom line, making it important to choose the right preventive treatment.
ZEP offers a holistic, high ROI solution geared to optimizing cooling tower performance.

€

Examples of costs vs typical problems in cooling systems
UTILITY

PROBLEM

COST

Air conditioning compressor unit

Tube scaling and/or organic fouling

Every °C of temperature increase of the fluid to be
condensed causes a 1% increase of energy consumption to compress the fluid to its condensation
point

Tube heat exchanger

Corrosion of a tube

Replacing a tube costs an average of 150-200
euros/meter plus downtime opportunity costs.

Condenser

Scaling and decreased water flow;
need for acid wash

From 500 to 1500 euros per heat exchanger,
depending on the quantity of chemical needed;
plus downtime opportunity costs

ACTION
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CORROSION
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◆
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◆
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◆
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◆

◆
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ZEP SUR-CARE
ACTION
BIOCONTROL 5

TRIBUTYL TETRADECYL PHOSPHONIUM CHLORIDE

BIOCONTROL 20

POLYAMMONIUM QUATERNARY CHLORIDE

B I O C I D E

The actives contained in Zep
biocides are EPA (Environmental
Protection Agency) registered
and are efficient against
pathogenous bacteria such
as Legionella Pneumphila.
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Vízkezelés

A PROBLÉMA
A víz az egyik legfontosabb anyag a Földön. Minden nap
több, mint 2 milliárd köbméter fogy a legkülönbözőbb
célokra, öntözésre, ipari és intézményi használatra. A víz
alapvető fontosságú a legtöbb folyamathoz, azonban
gyakran problémákat okozhat, mint például vízkőképződést, a fémfelületek korrózióját és biológiai szennyeződést, mindent, amely megnövekedett költségeket és
komoly kellemetlenségeket okozhat.

More than half of the average running costs of an institution are related to water heating.
Hence, maximizing the efficiency of all systems involved in hot water production is of crucial importance in order to contain costs. Preventive
water treatment is a necessary investment with an
amazing roi!
ZEP offers a complete package of producs,
equipment and technical services geared to
reducing hot water-related costs and maximizing the yield of all systems involved in its
production.

Sok ipari folyamatban, mint a papír-, az acél- és kőolaj származékok gyártása, különösen fontos a vízzel kapcsolatos
problémák megakadályozása, mivel annak minősége
alapvetően meghatározza a végtermék minőségét. Az elmúlt
években, az intézményi területeken is, megkezdődött a
vízrendszerek következetes megelőző karbantartásának
végrehajtása; a költségekre irányuló megnövekedett
figyelem hatására, melyek hátterében a lecsökkent
hatékonyság áll.

A ZEP MEGOLDÁSA
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Így szükség van egy megbízható, kiváló
minőségű partnerre a vízkezelésben. 1937
óta a ZEP vízkezelési szakemberei sikeresen
kezeltek több ezer gőzkazánt, ellátva az
ügyfeleket hatékony vegyszerekkel és
kivételes műszaki szolgáltatással. A Zep
megtervezte:

LERAKÓDÁS
DISZPERGENS

LÚGOSÍTÁS

ZEP BOILER DEMI*

❖❖
❖❖
❖❖❖

❖❖
❖

ZEP BOILER 3*
ZEP BOILER SOFT*

❖❖
❖❖❖
❖

KAT. SZULFIT

50-150
20-50

SO3/PO4

ASZKORBINSAV

30-70

SO3/PO4

DEHA

20-50

DEHA

❖

3 AMIN

30-70

pH/P LÚG

❖

MORFOLIN

20-50

pH/P LÚG

❖

2 AMIN

20-50

pH/P LÚG

ZEP DEOX HP*

DEHA

❖

ZEP BOILER
DEOX STEAM*
ZEP STEAM
CONTROL 10*
ZEP STEAM
CONTROL M*
ZEP STEAM
CONTROL 22*

Antiscale
corrosion inhibitor

ADAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS
KONDENZ VÍZ
OXIGÉNLEKÖTŐ
KORRÓZIÓVÉDŐ PPM
PÓTVÍZ ANALÍZIS
HATÓANYAG
HATÓANYAG
KAT. SZULFIT
50-150 < 50 ppm SO3/PO4
KAT. SZULFIT
50-150 50-70 ppm SO3/PO4
KAT. SZULFIT

ZEP BOILER DEOX*

ZEP BOILER ALK*
ZEP BOILER
SPERSE*
ZEP BOIL-CARE PAC

LÚGOSÍTÁS
GÁTLÁS

❖❖❖❖

10-20

❖❖❖❖

❖❖❖

20-30

❖❖

❖

DEHA

MORFOLIN

> 70 ppm

ALACSONY
MAGAS
KEMÉNYS.

50-150

...Az FDA által
jóváhagyott anyagok a
maximális biztonságért...

3

...Megfelelve a
vonatkozó UNI
irányelveknek...

PULSE EMISSION
FLOW METER

PROPORTIONAL
DOSING PUMPS

Chlorinated sanitizer
for sanitary water

AUTOMATION AND MONITORING SYSTEMS
Redox meter
PR 75

CLOSED LOOP SYSTEMS
In closed loop systems water is recirculated, absorbing or releasing heat; hence such systems are characterized by little or no makeup. In order to maximize heat exchange, an effective treatment must prevent corrosion, micorobiological fouling, and, in systems which feature some degree of makeup, scale
formation.
ZEP experts analyze the closed loops, define objectives together with the customer, and offer the adequate solution.

pH
pH/PO4

DEHA
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A ZEP
szolgáltatása
a megfelelő
technikai
tanácsadási
módszer.
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SO3/PO4

Megjegyzés: (*) Minden termék az FDA által jóváhagyott a feltüntetett adagolásban.
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When drinking water is fed into sanitary water system, its hardness, together with high boiler temperatures,
may lead to scale and rust formation. This translates into a substancial increase in energy consumption as
well as additioancosts related to extraordinary cleaning operations. Furthermore, water may carry pathogenous microorganisms (such as legionella pneumophila and many other bacteria) which may represent a
serious health hazard.
ZEP offers a vast array of products and equipment developed in compliance with the relevant legal regulations, and state-of-the-art dosing
systems which help customers optimize their consumption of chemicals.

SILPHOS
PLUS

Egy egyszerű megközelítése a kezelésnek...
HATÁS

FUEL
COOLING
ILLUMINATION
WATER PUMPING
LABOUR
WATER
ASSISTANCE
MISCELLANOUS
CHEMICALS

SANITARY WATER

GŐZKAZÁNOK
A gőzkazánok a kis/közepes méretűektől
egészen a nagy erőművekig, létfontosságúak
az ipari és intézményi területeken, mivel
energiát termelnek és továbbítanak a
folyamatokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz
a létesítményekben. Ez magában foglalja a
biztonság és a gazdaságosság optimalizálásának szempontjait.

COSTS

PRODUCT

CHARACTERISTICS

APPLICATION

LOOP 10 PLUS

Nitrite-free corrosion inhibitor and dispersant

Corrosion prevention treatment for iron, copper and aluminium surfaces

LOOP SOFT METAL FG Food grade corrosion inhibitor and dispersant
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Corrosion prevention treatment for aluminium and light alloys, at low and high
temperatures

LOOP LASER -10 RTU

Low-conductivity, nitrite-free corrosion inhibitor and dispersant for demineralized water

Ready to use, corrosion prevention treatment for iron, copper and aluminium in
small loop systems

LOOP -37

Ethylene glycol based corrosion inhibitor/anti-freeze

Corrosion prevention treatment and anti freeze action (50% dilution protects up to -37 °C)

LOOP -37 FOOD GRADE

Food grade propylene glycol based corrosion
inhibitor/anti-freeze

Food grade corrosion prevention treatment and anti freeze action (50% dilution
protects up to -37 °C)

LOOP CLEAN

Alkaline dispersant

Gradually removes rust, mud and organics; ideal both for starting up new systems
or cleaning old ones

X-SCALE
BIOCONTROL 5
BIOCONTROL 20

Concentrated acid scale remover with built-in pH indicator

Ideal for rapid removal of lime and rust from systems
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Non-oxidizing biocides

Control of microbiological proliferation

THE PROBLEM
Water is one of the most important substances on Earth.
Every day more than 2 billion cubic meters are consumed
worldwide for the most diverse purposes such as irrigation, industrial and institutional use. Water is of crucial
importance for most processes, however it can often
cause problems such as scale formation, corrosion of
metal surfaces and biological fouling, all of which can
result in increased expenditures and major inconveniences.

Az intézmények átlagos üzemeltetési költségének több, mint felét teszi ki a vízfűtés. Ezért
döntő fontosságú maximalizálni az érintett melegvíz előállító rendszerek hatékonyságát,
melyek megjelennek a költségek között. A megelőző
vízkezelés egy olyan szükséges beruházás, amely
elképesztő megtérüléssel jár.
A ZEP egy teljes csomagot kínál termékekből, berendezésekből és műszaki szolgáltatásból, a melegvízzel kapcsolatos költségek csökkentésére és az összes
rendszer teljesítményének növelésére,
amely részt vesz a termelésben.

In many industrial processes such as paper, steel or petroleum derivates production, particular attention is placed
on preventing any problems related to water since its quality is of vital importance for the quality of the end product. In recent years, also the institutional field has begun
to consistently implement preventive maintenance of
water systems due to the increased awareness of costs
related to their reduced efficiency.

THE ZEP SOLUTION
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Amikor ivóvizet használnak egészségügyi vízrendszerekben a vízkeménység, valamint a magas
hőmérséklet hatására vízkőképződés és rozsadásodás alakulhat ki. Ez megnövekedett alapanyag felhasználást, energiafogyasztást, rendkívüli tisztítási műveleteket és további költségeket
jelent.
A ZEP sokféle terméket és berendezést kínál, melyek a megfelelő
jogszabályok szerint lettek kifejlesztve, továbbá a legkorszerűbb
adagolórendszereket, amelyek segítik az ügyfeleket az optimális
vegyszerfogyasztás elérésében.

mization, hence the need for a reliable, top
quality partner in water treatment. Since 1937
Zep water treatment experts have been succesfully treating thousands of steam generators,
providing customers with effective solutions
and exceptional technical service. In particular, Zep has engineered:

SILPHOS
PLUS

A straightforward approach to the treatment...
OXYGEN
SCAVENGING
ACTIVE

CORROSION
INHIBITING ACTIVE
FOR CONDENSATION
LINES

Lerakódásgátló és
korróziógátló

DOSAGE AND CONTROLS

ANTI-SCALE
DISPERSANT

ALKALIZING

ZEP BOILER DEMI*

❖❖

❖❖

CATALIZED SULPHITE

50-150

MAKEUP
WATER
< 50 ppm

ZEP BOILER 3*

❖❖

❖

CATALIZED SULPHITE

50-150

50-70 ppm

S03 / P04
S03 / P04

ZEP BOILER SOFT*

❖❖❖

❖❖

CATALIZED SULPHITE

50-150

> 70 ppm

S03 / P04

❖❖❖

CATALIZED SULPHITE

20-50

❖

ASCORBATE

30-70

S03 / P04
S03 / P04

DEHA

20-50

DEHA

ACTION

ZEP BOILER DEOX*
ZEP DEOX HP*

DE-ALKALIZING

PPM

❖

ZEP STEAM
CONTROL 10*

❖

3 AMINES

30-70

pH/ALK P

ZEP STEAM
CONTROL M*

❖

MORPHOLINE

20-50

pH/ALK P

ZEP STEAM
CONTROL 22*

❖

2 AMINES

20-50

pH/ALK P

❖❖❖❖

ZEP BOILER ALK*
ZEP BOILER SPERSE*

❖❖❖❖

❖❖❖

ZEP BOIL-CARE PAC

❖❖

❖

DEHA

MORPHOLINE

3

10-20

LOW

pH

20-30

HIGT
HARDNESS

pH/PO4

Klórozó
panel
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ÖSSZETEVŐK

ALKALMAZÁS

Nitrit-mentes korróziógátló és diszpergens

Korrózió megelőző kezelés vas, réz és alumínium felületekhez

LOOP SOFT METAL FG

Élelmiszeripari
minőségű
korróziógátló
és
diszpergens
Alacsony vezetőképességű, nitrit-mentes korróziógátló és diszpergens ioncserélt vízhez

Korrózió megelőző kezelés alumíniumhoz és könnyű ötvözetekhez,
alacsony és magas hőmérsékleten
Felhasználásra kész, korrózió megelőző kezelés kis vízkörös
rendszerekben
Korrózió megelőző kezelés és fagyálló hatás (50 % hígítás -37 °C-ig véd)

LOOP LASER -37

...In compliance
with the relevant
UNI directives.

Redox mérő
PR 75

LOOP 10 PLUS

LOOP LASER -37 RTU

...Using FDA
approved actives
for maximum safety...

AUTOMATA ÉS MONITORING
RENDSZEREK

A zárt vízrendszerekben a vizet, amely hőt ad le vagy vesz fel, recirkuláltatják, így a rendszer pótvíz
igénye minimális. Annak érdekében, hogy maximalizálják a hőcserét, a hatékony kezelésnek meg kell
gátolnia a korróziót, a mikrobiológiai szennyeződést és azokban a rendszerekben, melyek pótvizet is
alkalmaznak, a vízkőképződést.
A ZEP szakemberei elemzik a zárt vízkört, meghatározzák az ügyféllel a célokat, majd a legmegfelelőbb
megoldást ajánlják.

TERMÉK

Proposes the

Klóros fertőtlenítő
egészségügyi vizekhez

ADAGOLÓ
SZIVATTYÚ

DEHA

50-150

The ZEP
CARE
qualified
technical
consultancy
standard.

IMPULZUS
ÁTFOLYÁSMÉRŐ

ZÁRT VÍZKÖRÖS RENDSZEREK

NOTE: (*) All products are FDA approved at the indicated dosage
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FS CHLOR 5 SW

ANALYSIS

ZEP BOILER
DEOX STEAM*

DEHA

FŰTŐANYAG
HŰTÉS
MEGVILÁGÍTÁS
SZIVATTYÚZÁS
MUNKAERŐ
VÍZ
TÁMOGATÁS
EGYÉB
VEGYSZEREK

EGÉSZSÉGÜGYI VIZEK

STEAM GENERATORS
Steam generators, from the small/medium
size ones all the way to the large power
plants, are the vital core of an industrial or
institutional site as they produce and distribute energy to processes and services throughout the facilities; this also comprises
aspects related to safety and economical opti-

KÖLTSÉGEK

Etilén-glikol alapú korróziógátló / fagyálló

LOOP -37 FOOD GRADE Élelmiszeripari minőségű, propilén-glikol alapú Élelmiszeripari minőségű korrózió megelőző kezelés és fagyálló hatás
(50 % hígítás -37 °C-ig véd)
korróziógátló / fagyálló
Fokozatos rozsda-, iszap- és szervesanyag-eltávolítás, ideális új
LOOP CLEAN
Lúgos diszpergens
vízkörökhöz és régiek tisztítására
Koncentrált savas vízkőoldó pH indikátorral
Ideális a mész és rozsda gyors eltávolítására
X-SCALE
BIOCONTROL 5
BIOCONTROL 20

Nem oxidáló biocidok

A mikrobiológiai szennyeződések szabályozására

HŰTŐTORNYOK
A vízkő, a korrózió és a mikrobiológiai szennyeződés nagy mértékben csökkenti a hűtőtornyok hőcserélő
képességét, és ennek következtében a hozzákapcsolt berendezések hatékonyságát is. Az alacsony hűtőtorony hatásfok jelentősen befolyásolja a vállalat működését, így fontos a megfelelő megelőző kezelés
kiválasztása.
A ZEP kiváló megoldásokat kínál, kiemelkedő megtérüléssel, a hűtőtornyok teljesítményének
optimalizálására.

Példák a hűtőtornyok tipikus problémáira és költségeikre
BERENDEZÉS

KÖLTSÉGEK

PROBLÉMA

Légkondícionáló
kompresszor

Csőlerakódások és / vagy szerves Minden 1 °C hőmérséklet emelkedése a kondenzászennyeződések.
lódó közegnek 1 %-kal növeli a kompresszióhoz
szükséges energiafogyasztást.

Csőköteges hőcserélő

Egy cső korróziója.

Kondenzátor

Lerakódások és lecsökkent áramlás, 500-1500 Euro egy új hőcserélő, a vegyszer
mennyiségétől függően, plusz az állásidő költségei.
savas kezelést igényel.

A cső cseréjének költsége 150-200 Euro / méter
plusz az állásidő költségei.

Kalcium-karbonát kristályok

Kezelés után

Kezelés előtt

HATÁS

LERAKÓDÁSGÁTLÓ

TOWER 10

HEDP
◆

AMP
◆

TOWER 15

◆

◆

PBTC

◆

TOWER 20

KORRÓZIÓ-

MALEATES GÁTLÓ (RÉZ)
◆
◆
◆

◆

◆

◆

NYOMJELZÉS

KORRÓZIÓKLÓR
ELLENÁLLÁS GÁTLÓ HATÁS

◆

2

2

◆

2

3

3

1

TOWER 178

◆

◆

◆

◆

◆

2

1

TOWER L

◆

◆

◆

◆

◆

2

1

BIOTOWER 24*

◆

◆

◆

◆

◆

2

2

ZEP STERIL CARE

◆

◆

◆

◆

◆

2

3

3

1

◆

ZEP SUR-CARE

BIOCID

HATÁS
BIOCONTROL 5

TRIBUTYL TETRADECYL PHOSPHONIUM CHLORIDE

BIOCONTROL 20

POLYAMMONIUM QUATERNARY CHLORIDE
A ZEP biocidok hatóanyagai az
EPA (Environmental Protection
Agency) által regisztráltak, és
hatásosak a patogén baktériumok ellen, mint például a
Legionella pneuphila.

1 = megfelelő 2 = jó 3 = kiváló

Vezetőképesség
Keménység
Kalcium keménység
Összes lúgosság
Klorid tartalom

Elpárologtatott
víz
MS 100

Vezetőképesség
Keménység
Kalcium keménység
Összes lúgosság
Klorid tartalom
Vas tartalom
Összes baktérium
Korróziós arány

Pótvíz
Recirkulációs
szivattyú

ZEP

Összes keménység (ppm)
Kloridok (ppm)

Optilube Kft.
Kapcsolat
Weboldal

Cím: 2120 Dunakeszi, Alagi major 068/3.
Tel.: +36 30 708 7282
E-mail: office@optilube.hu
www.optilube.hu
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Water treatment

