




































CLIENTI AQUAANODE  

 

Euroconstruct – blocuri Otopeni 

Bloc As. Prop. Zagazului 

Play Star Europe – 32 vile Popasului, 3 blocuri cu 92 apartamente Voluntari 

TechnoElectric SRL Suceava 

Kargo Auto Glass Constanta 

International Print Suppliers Bucuresti 

Strong MND Corporation Suceava 

MAN Business Group Suceava 

Therme  Nord Bucuresti 

Bico Industries 

Hotel Edmond Eforie Sud 

Hotel Cosmos Eforie Sud 

Hotel Delta Saturn  

BOXLINE PRINT 

ANNABELLA Vrancea 

Felix Aquaprezident SRL- Hotel & Aqua Park President 

Clienti persoane fizice: Bucuresti, Suceava, Constanta, Costinesti, Piatra Neamt, Corbeanca, Balotesti, 

Ostratu, Iasi, Ploiesti, Mogosoaia, etc. 





Referin e: AQUAANODE APLICATII INDUSTRIALE 
Client: Prysmian  
ara: Italia  

Fabrica de cabluri fibr  optic  Slatina Romania 
Circuitul de apa de r cire pe linia de produc ie a cablurilor de fibra optica este de tip deschis, 
cu r cire în aerul atmosferic, prin celulele turnurilor de r cire cu ventilare fortata amplasate in 
afara halei de productie; apa este contaminat  cu praf i semin e aduse de vânt de pe terenul 
agricol de lâng  fabric ; configura ia circuitului de apa de r cire din interiorul fabricii, include 
cate o baie de ap  de r cire de tip deschis la fiecare din cele 84 linii de fabricatie, în care 
mantaua exterioar  a cablului de fibr  este r cit  dup  ce materialul plastic este injectat pe 
cablu; mantaua exterioar , din plastic, trebuie r cit  dup  injec ie conform procesului de 
fabrica ie. 
int  / solu ie: dizolvarea carbonatul de calciu cristalin aderent din apa de r cire, f r  

utilizare de substan e chimice ca inhibitori. 
Orice tratament chimic al apei nu a fost acceptat, din cauza deterior rii chimice a mantalei 
exterioare a cablului. 
Solu ie: tratarea apei de c tre Aquaanode prin emisia de ioni metalici în ap   
Timp de testare: 6 luni pe baile de la 4 linii de fabricatie din 84 de linii; 
În func iune de acum 2 ani (2018) 
Rezultatele testelor pot fi vizualizate in imaginile de mai jos apartinand liniilor de fabricatie 
de cablu unde a fost instalat Aquaanode. 

 

Ac iunea inhibitorilor se poate constata in imaginile de mai jos prin indepartarea carbonatului  

de pe peretii cuvelor b ; carbonatul de calciu existent anterior in baie nu a fost 

indepartat pentru a avea relevanta testul pentru zona curata si zona cu depunere anterioara 

echiparii bailor cu ionizatoarele Aquaanode. 

    

Fotografii cu bai de racire la care nu s-au montat ionizatoare Aquaanode. 

      

Concluziile raportului de testare: 

Aquaanode s-a dovedit a fi de succes pentru aceast aplica ie si în concordan  cu tehnologia 

de fabrica ie a cablului de fibr  optic . 

int : extinderea utiliz rii Aquaanode la toate cele 84 linii de produc ie. 



 

Client: ALRO/VIMETCO SLATINA 
ara: Romania 

Sta ie compresoare centrifugale aer industrial 
4 compresoare, 3trepte, Ingersoll Rand 
int  / solu ie inhibarea coroziunii electrochimice i chimice a schimb toarelor de c ldur  din 

aluminiu, pentru configura ia compresorului - evi cu aripioare i introducerea protec iei 
anodice prin emisia ionilor metalici, pentru eliminarea carbonatului de calciu cristalin si 
aderent 
Cost existent avarie inainte de montaj Aquaanode 
Tr. I schimbator de caldur  = 28000 USD 
Tr. a II-a schimbator de caldur  = 22000 USD 
Tr. a III-a schimbator de caldur  = 18000 USD 
Durat  de via : 3 pân  la 9 luni, pentru fiecare schimbator 
In sta ie sunt 12 schimb toare de c ldura. 
Se produc dese opriri pentru mentenan  plus r cirea ineficient  a compresoarelor datorat  
depunerii de carbonat de calciu si a spargerii schimbatoarelor de caldura 
Solu ie: instalarea a 2 cartu e Aquaanode 3,5 x 400 mm pe intrare in sistemului de ap  de 
r cire a compresorului, la un singur compresor din cele 4 compresoare din sta ie 
(compresorul nr. 4) 
Test comparativ- în func iune timp de 2 luni începând cu februarie 2020. 

     

Evaluarea rezultatului în mai 2020 
S-a efectuat evaluarea fiec rui PLC al compresoarelor centrifuge, verificând temperatura 
aerului dup  schimb torul de c ldur , iar citirile indic  o eficien  mai bun  la r cirea aerului 
realizat  la compresorul nr. 4  valori mai sc zute a temperaturii de evacuare a aerului: 36 C; 
Putem concluziona c  schimb torul de c ldur  are o absorb ie mai bun  a c ldurii ca urmare 
a mont rii echipamentelor Aquaanode cu sc derea i îndep rtarea carbonatului din interiorul 
schimb torului de c ldur . Este de asteptat ca preluarea sarcinii anodice sa se efectueze de 
catre echipamentul Aquaanode, avand ca rezultat scaderea vitezei de coroziune a 
schimbatoarelor din aluminiu si prelungirea semnificativa a duratei de functionare a acestora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Client: ALRO/VIMETCO SLATINA 
ar : Romania 

Unitate industrial  de Osmoza Invers  (RO) pentru apa tehnologica procesare lingouri 
aluminiu pur, la ALRO Slatina 
int  / solu ie pentru: sc derea costurilor de func ionare a sta iei preliminare de dedurizare 

industrial  i eliminarea consumului i a costurilor uria e cu consumul de sare; prelungirea 
duratei de via  a ultrafiltr rii preliminare a sta iei RO industriale. 
Au fost instalate 2 cartu e Aquaanode de 2,5 x 200 mm pe conducta de alimentare cu ap  a 
sta iei RO. 
Apa de r cire provine din râul Olt, parcurgând aproape 2 km de la sta ia de pompare a apei 
pân  la RO; apa de racire este pompata direct din râul Olt, cu turbiditate fluctuant , cauzat  
de frecventa si intensitatea ploilor i de cantitatea aluviunilor afluen ilor; contaminantul 
colmateaz des dedurizatoarele i RO cu noroi. 
Sistemul existent nu poate face fa  nivelului de contaminan i din ap ; este necesara 
realizarea unui canal lung pentru sedimentarea solidelor în suspensie; se recomand  utilizarea 
unei unit  de floculare pentru a face posibil  îndep rtarea contaminan ilor solizi i a 
substan elor coloidale, inainte de intrarea in RO. 
Scop: instalarea celor 2 unit i Aquaanode pentru a men ine porozitatea cartu elor filtrante, 
înainte de membran , prin capacitatea tratamentului cu ioni metalici de a inhiba formarea 
carbonatului pe partea exterioar  a cartusului filtrant si blocarea totala a elementului filtrant. 
De la momentul instalarii echipamentelor Aquaanode, pe durata a 4 luni de functionare, 
clientul a decis s  opreasc  sta ia de dedurizare, eliminând consumul mare de sare. Aceasta 
configuratie se afla in functionare si la data prezenta (Septembrie 2020). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Client: COLTERM Timisoara 

Tara: Romania  
Schimb  ALPHA LAVAL 
int  / solu ie pentru: depuneri de carbonat care duc la sc derea capacit  de transfer de 

c ldur  în schimb toarele de c ldur , cauzând pierderi hidraulice mari pentru sta ia de 
pompare pentru reciclarea apei calde pentru înc lzire 
Testarea a 3 Aquaanode 3,5 x 400mm pe apa tratat  (demineralizat ) pentru sistemul de 
înc lzire 

   
 

Damen Shipyard - protectie instalatii sanitare, august 2019 

Hamerrer Aluminium Industry Arad- aplicatie reciclare aluminiu: protectie generala instalatia 

de apa si bazin de adaos, februarie 2020 

Raureni - protectie pompa si turn racire, august 2020  

Enet Focsani - distributie energie termica: protectie schimbator caldura, septembrie 2020  

Magneto Wheels  automotive: protectie schimbatoare caldura de pe linia de productie 














