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Вода надає перевагу кранам VITAQ.
Краще життя. Без накипу.

КАТАЛОГ 

ЯКІСТЬ ЗА ТРАДИЦІЄЮ



Жорсткість води. 

Наявність кальцію у воді безпосередньо пов`язана з геологічними 
якостями грунту.  Вода проходячи крізь вапняк містить більше кальцію, 
ніж вода що пройшла крізь скелястий грунт.

Жорсткість води визначається кількістю іонів кальцію та магнію, що 
містяться в ній, та виражається у:

• мкг/г (мг/л) СаСО3
• Французька система [°ТН] – еквівалент 10.0 мг/л СаСО3

2

Жорстка вода
М`яка вода

Проблема вапняного 
накипу.



Ознаки наявності кальцію у воді:

• Зменшення потоку води крізь змішувачі.
• Фільтри заповнені невеличким камінням.
• Низька напруга водяних нагрівачів.
• Накип на нагрівальних елементах спричиняє споживання енергії до 
64% більше.
• Прилади, що мають накип, потребують використання до 75% миючого 
препарату більше.

Типи води мг/л °TH

м`яка  <17 <1,7
трохи жорстка <60 <6,0
середньо жорстка <120 <12,0
жорстка <180 <18,0
дуже жорстка <250 <25,0
надзвичайно жорстка <250 <25,0

Накип  утворюється у трубах, змішувачах, водопровідній арматурі, 
санітарному обладнанні, який може їх повністю закупорити. Це 
спричиняє пошкодження електричного обладнання, нагрівальних 
елементів та виводить з ладу водяні насоси. Іноді потрібно демонтувати 
всю установку.

Європейські стандарти для питної води: Макс. 50ºTF.

®
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Компанія ARCO винаходить та розповсюджує на ринку систему 
проти утворення кальцію для кутових та шарових кранів. 
Система VITAQ має багато переваг над звичайною арматурою для 
будь-якої установки, захищаючи крани від накипу, таким чином, 
продовжуючи іх тривалість дії. 
Запатентована система VITAQ, цілісна шарова опора,  
виготовляється зі спеціального полімеру. Він має таку саму 
герметичність та такі самі характеристики споживання 
низького тиску, як і мідний стрижень. Цей дизайн збільшує опір, 
забезпечує безперервну роботу, і що найважливіше, - запобігає 
формуванню накипу.

®

Належна питна вода
Екологічні, високо технічні матеріали для довгого життя.
Сприяє постіному безперервному руху води протягом 
довгого проміжку часу.
100% пригодна для повторного використання та 
нетоксична.
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Краще життя. Без накипу.

Стаціонарні крани не 
забезпечують захист від                   
агресивних елементів, 
таких як накип, роблячи іх 
даремними через короткий 
проміжок часу. 

Система VITAQ – це 
Революційно нова система,    
спроектована компанією 
ARCO, що має набагато більшу 
тривлість терміну дії крану 
та пережкоджає утворенню 
накипу.

Крани через рік використання:

БЕЗ

З

НЕ РИЗИКУЙТЕ. ОБИРАЙТЕ ARCO.
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РОКІВ 
ГАРАНТІЇ



A•80 MAC
NOV76MAC  1/2x3/8
NOV91MAC  1/2x1/2
NOV81MAC  1/2x3/8  
polished

Кутові крани.
Кутові крани VITAQ мають стрижньову шарову опору, яка 
виготовлена з особливого полімеру, що перешкоджає 
формуванню накипу. Ця стрижньова шарова опора працює 
при таких саме показниках тиску та температури, як і та, що 
виготовлено з латуні марки CW-617N. 

Санітарія
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L•85 MAC
AC728A  1/2x3/4 голубий показник
AC728R  1/2x3/4 червоний показник

Registered Community 
Design Nº 002717082

Міні фільтер MAC
02402MAC 1/2x3/8
02400MAC 1/2x1/2

Міні MAC 201015
1/2Hx1/2M

®

ConeKta
280010  3/8x3/4x3/8
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A•80 подвійний

CQ4102  1/2x3/8x3/8
CQ4103  1/2x3/8x3/8  з перевірочним клапаном
CQ4105 1/2x1/2x1/2

Один вхідний клапан, два вихідних.

Санітарія
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Одна ручка, 4 незалежні позиції



Combi MAC

COMB5MAC  1/2x3/8x3/4
COMB7MAC  1/2x3/8x3/4
з перевірочним клапаном
COMB15MAC  1/2x1/2x1/2

2 позиціїї з фільтром.

®

Подвійний Dual 29

1/2x3/4x3/8
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2 ручки, 4 незалежні позиції.



Nano Doble MAC
Цілісний корпус, без протікання.
00472 1/2x3/4x3/4

Вентіля та стрижньові крани

Texas
36105AC 1/2x1/2
36110AC 3/4x3/4

Tajo 2000 Antical
В наявності з ½ до ½ 

Nano MAC
00460  1/2x1/2 x o15mm
00462  1/2x3/4x o15mm.

Стрижньові крани Tajo та Texas з системою VITAQ мають мідний 
стрижень, що покритий тефлоновою плівкою, яка запобігає 
утворенню накипу в затворі крану. 

Трубопроводи
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1 до 1 розпридільний

Модульні розпридільчі системи Anti-calc

1 до 1 розпридільний
40100  16x2,00

Металевий розпридільний 
38010   3/4m x 3/4h  2x o16 перемичка
38110   3/4m x 3/4h  3x o16 перемичка

®

36105AC 1/2x1/2
36110AC 3/4x3/4

00460  1/2x1/2 x o15mm
00462  1/2x3/4x o15mm.

Крани та розпридільні системи Arco VITAQ 
Мають стрижньову шарову опору, виготовлену з особилвого 
полімеру, який запобігає утворенню накипу.  
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ARCO – це компанія у сімейному володінні з Іспанії, яка 
має відмінну репутацію у промисловості більш, аніж 40 
років. Ми проектуємо, виробляємо та розповсюджуємо 
крани та системи для трубопроводів, газових та 
нагрівальних установок. Іновації, якість та безпека  - це 
наші відмінні характеристики, ми пишаємося нашою 
репутацією по всьому світу у цій галузі.
ARCO –  входить в п’ятірку світових виробників запірної 
аматури.


