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... az eredeti, az intelligens szondarendszerrel
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üdvözri önt " ü&ffiWhül{Jmmm,

K6pzett mechatronikai müszer6sz vagyok 6s az 6vek sorän elektronikus folyamatokra specializältam magam. Több Öves,

term6szetközeli kutatäsaim sorän sikerült az öpületek 6s a talajbol felszällÖ nedvessÖg közötit összefügg6sre magyaräzatot talälnom.

Felfedez6semn6l a talajban elöfordulö milivolt tartomänyt ös az ältalam kifejlesztett intelligens szondarendszert hasznälom fel.

Fejlesztömunkäm eredmönye egy egöszs6ges, gyors, egyszerü 6s kedvezö költs6gfekv6sü falviztelenitö eljäräs, amely bärmilyen

6pitöanyagnäl 6s falvastagsägnäl alkalmazhatÖ.

A ffiffiW&ffi[}ffiffim uj dimenziökat teremt a falviztelenit6s ter6n.

A ffidöW&ffiffimffiffi - etjäräs etemi termöszettörvenyeken alapulö, aktiv, elektrofizikai rendszer. Az ältalunk kifejlesztett

f"REflER€ßgAb€ül\tdf;rlüf515ldtggltgbfff,üt$t"t kim6lö 6s tartös nedvessesmentesit6s6t.

n ffiffi&3hffiiliffiffiffi - rendszer egy vezörtö berendez6sbö1, 3 fal- ös 3 talajszondäböl äll. A vezörlö berendez6s a szondarendszerre

hat ki 6s lehetövö teszi a term6szetes alapü ioncserölödöst 6s elktronäramläst a talaj elemi töltese 6s a falazat nedvess6ge között. A

falazalkapilläris renszer6ben a nedvess6g elvesziti a felületi feszültseget Ös magätÖl visszasüllyed a talajba.

A szüksöges idegen eredetü feszültsegek milivolt nagysägrendüek. Miutän a szondäk nem mägnesezhetÖ anyagböl vannak, az

üzemeltet6s sorän nem keletkezik mägneses mezö, vagy eg6szspgkärositd elktrosmog.

Falvastagsäg, 6pitösi möd 6s epitöanyag a nedvess6gmentesites hatekonysäga szempontjäbÖl nem jätszik szerepet. Az 6pület

statikäja erintetlen marad, egyÖb 6pitÖszeti teendök minimälisra csökkennek .

A ffid&WhffiffiffiWHffi - rendszerret tehetsöges fatak, közfalak, pince 6s pincepadlözatok tartös viztelenitöse, felszäritäsa.

ffiffiW&ffiffim$*ffi etismert müszaki ös termöszettudomänyi alapokon került kifejleszt6sre.

A K\#\trbffiffiffiffiffi -er arövöbe

üdvözlettel
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nti-rf lL-ri ;:rltli'l kozvetlenül 6s aktivan a falban levö nedvess6ggel dotgozik = az Onobjektumänak aktiv vizmentesit6se

A nem mägnesezhetö anyagböl valö intelligens szondarendszer (ältaläban 3 fal- 6s 3 talajszonda) lehetöve teszi a talaj elemi tölt6se1 6s

a falazat elektrolytja2 közötti, term6szetes alapon nyugvö ioncseröt ös elektronäramläst. Ez az objektum szämära köszitett, az

objektumra szabott , konfigurält vez6rlöberendezössel, mely a szondarendszerre hat, kerül megvalösitäsra.
I

A berendezÖs elhelyezÖsÖt Önnel együttesen tervezzük ös besz6ljük meg. Egy ätfogö epuletanalizis segits6g6vel

lehets6ges az objektumra räszabott berendezös felällitäsa.

A berendezes üzembev6tele elött egy referenciam6r6st v6gzünk, ahol m6lyfüräs üt1än a szäzalekos nedvess6gi ertekeket CM-m6r6sser

megällapitjuk 6s jegyzökönyv ezzük.

A rövidebb idöközökben elvegzett következö mör6sek szint6n jegyzökönyvbe kerülnek 6s szemlöltetöen szembeällitäsra kerülnek a

referenciame 16ssel

'elemi tölt6s:

'?elektrolit:

" CM mör6s:

Parteienhaus & Pizzeria
Forsthaus St. Gallen
VS-Perchau
\/S-l lefznecca
Lerche - Graz
VS-Trössengraben

a legkisebb elektomosan m6rhetö tölt6s a termeszetben

folyad6kban (vizben) oldott äsvänyi anyagok

fal mintavetel utjän, amely lem6rve egy karbid kapszuläval töltött nyomäspalackba kerül

A nyomäspa la ck r äzäsäv al acetilen g äz keletkezi k.

A nyomäspalackra elhelyezett nyomäsmerö mutatja a megfelelö nyomäst. Ez az eftök,

egy täbläzaton keresztül mutatja a szäzal6kos nedvessöget afalazatban.
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