
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

ТЕХНІЧНИЙ
ПАСПОРТ

- 50°C



- 

-
- 

Запобігає утворенню відкладень (накипу) на 
внутрішній поверхні теплообмінника;
Стримує процеси старіння металів;
Захищає систему в аварійних ситуаціях зимою 
(вимкнення світла/газу тощо);

- 

- 

 

  
- 

- 
- 

- 

  
Побутові автономні системи опалення (котли 
будь-якого типу);
Промислові системи опалення;
Системи опалення з контурами «тепла підлога», 
«підігрів вуличної плитки»;
Теплові насоси;Теплові насоси;

ECONORD К
(професійний)(                  )

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECONORD 

ВЛАСТИВОСТІ:

ECONORD ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ: 

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ: 



Формула ECONORD забезпечує постійний 
антикорозійних захист основних груп металів у 
системі протягом п’яти років. Унікальні 
нано-інгібітори, що містять захистні активатори, 
миттєво блокують початок розвитку негативних 
процесів руйнувань металів у режимах 
протизамерзання чи опалення.
ПриПри нагріванні, нано-інгібітори активно відмивають 
окиси заліза й очищують поверхню теплообмінника, 
покращують передачу тепла з внутрішньої стінки на 
зовнішню поверхню обладнання. 

УВАГА! Якщо у системі присутня іржа, її 
неможливо повністю ліквідувати, навіть при 
застосуванні професійного теплохолодоносія. Це 
пов’язано з тим, що неможливо забезпечити 
рівномірний розподіл нано-інгібіторів на нерівних 
внутрішніх поверхнях. Радимо врахувати ці 
особливості у підготовці системи до консервації. 
ТакожТакож не радимо заливати не інгібований 
концентрат пропіленгліколю! Це значно 
прискорює процеси корозії металів (швидше ніж у 
води), негативно впливає на герметичність 
ущільнюючих матеріалів.

Водневі розчини на основі ЕCONORD не впливають 
на ущільнюючі матеріали, які зазвичай 
використовуються у системах опалення та 
охолодження.

ВВ наступній таблиці вказано ущільнення, 
еластомери, пластики, які при контакті з ЕCONORD 
не втрачають герметичні властивості. Результати 
отримані шляхом лабораторних випробовувань, 
практичного досвіду, технічних рекомендації 

УВАГА! Перевіряйте оригінальність продукту (по упаковці). Остерігайтесь підробок.

В таблиці вказано рівень впливу ECONORD на 
основні види металів, протягом 14 днів випробувань 
при 88°С. Тестування відбувались відповідно вимог 
ASTM D 1384 (American Society for Testing Materials) 
та перевищують ГОСТ 28084. 

УВАГА! Продукт сумісний для систем з 
температурою експлуатації вище +170°С 
(наприклад сонячні колектори тощо). Радимо 
фахівцям брати дані Паспорту у своїх розрахунках 
при проектуванні.

- 

- 
- 

- 

- 
- 

Геліо-систем та сонячні колектори (технології 
Solar);
Чіллери  з повітряним/водяним охолодженням;
Чіллери для монтажу на закритому чи відкритому 
приміщенні;
ПромисловіПромислові системи генерації  холоду (морозильні 
камери/лінії розливу та фасування/холодна 
складська логістика);
Сухі охолоджувачі (DryCoolers);
Комбіновані системи тощо. 

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ

СУМІСНІСТЬ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

КРОК 1: ПІДГОТОВКА СИСТЕМИ 

1. 

2. 

Контур системи має бути автономним. 
Переконайтесь у відсутності проникань повітря у 
систему, що провокуватимуть інтенсивну кисневу 
корозію (наприклад у місцях з’єднань, дифузію 
стінок пластикових труб тощо). Радимо отримати 
консультацію у постачальників труб, щодо їх 
сумісності з продуктом. 

ВВ системі не бажана присутність оцинкованих 
матеріалів. Цинк  при контакті з продуктом не є 
стійким. З часом це призводить до самостійного 
вимивання цинку з поверхонь металу. Це властиво 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8.

9.9. 

10.



КРОК 3:
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ

2.4

2.5 

Поради для розрахунку необхідного об’єму 
теплоносія:
-
-
- 

ДопускаєтьсяДопускається долив ЕCONORD у системи, де 
циркулює синтетичний теплоносій на основі 
пропіленгліколю. Для цього необхідно:
а)  
 
б)
 
в)в)

УВАГА! Якість та термін експлуатації старого 
теплохолодоносія впливає на кінцеву 
морозостійкість та ступінь захисту від активної 
корозії. Радимо отримати додаткову технічну 
консультацію.

по лічильнику води (при заповненні);
мірна тара (злити воду);
показники обладнання (вказується в технічній 
документації).

визначити поточну морозостійкість
теплохолодоносія у системі;  
вирівнятивирівняти морозостійкість ЕCONORD з 
теплохолодоносієм системи; 
додати готову рідину у систему (див. розділ 
«Морозостійкість»).

3.1 

3.2 

3.3

3.4

3.5

2.1 

2.2 

2.3 

Загальна промивка системи: 
а) 

б)

УВАГА!УВАГА! Якщо теплообмінник вашого котла 
сильно забруднений і потребує негайної очистки 
від накипу та бруду, наша компанія дистанційно 
надасть таку послугу. 
Заявки здійснюйте за телефоном +38044-201-5492 
чи на e-mail - info@bischofite.com.ua.

Промивка системи в процесі монтажу, Промивка системи в процесі монтажу, 
будівельних роботах: 
а) 

б) 

ЯкщоЯкщо у системі був присутній синтетичний 
теплоносій чи рідина на водно-мінеральній 
основі, необхідно ретельно промити систему 
(п.2.2). Не дозволяється змішувати ECONORD з 
теплоносіями на іншій основі.

КРОК 2:
ПРОМИВАННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ 

11. 



антифризу», це показник точки повного замерзання 
теплохолодоносія. Якщо суміш теплохолодносія
ECONORD з водою розпочати охолоджувати, початок 
процесу утворення кристалів у рідині називають 
точкою початку кристалізації. При цьому рідина 
знаходиться у рухомому стані та не провокує жодних 
розширювальних процесів. При подальшому 
зменшеннізменшенні температури, кристалізація триває до 
повного застигання рідини (точка замерзання). Лише 
нижче цієї температури виникає ризик до її 
затвердіння та подальшого розриву системи. 

В арифметичному значенні відстань від точки 
початку кристалізації до точки застигання і є 
значенням морозостійкості (захистом від замерзання).

В наступній таблиці показано точки кристалізації, 
морозостійкості та точки замерзання для ECONORD у 
суміші з водою при різній концентрації:Повне замерзання, іншими словами «ефект 

Споживач може самостійно регулювати необхідну морозостійкість ECONORD.  Значний запас 
нано-інгібіторів дозволяє зменшити морозостійкість готових рішень до мінімальної,  із збереженням захисту від 
процесів активної корозії: 

*При самостійному розведенні, споживач несе відповідальність за рівень морозостійкості.

УВАГА! Для розведення використовуйте дистильовану воду. Не радимо самостійно зменшувати 
морозостійкість нижче -10°С. При цьому рівні різко зменшується нано-захист від корозії, є ризики утворення 
накипу.

3.6 

перевірте вузли на протікання продукту. Він 
містить флюрорисцентні барвники, які 
підсвічують рідину у темних місцях.

ТермінТермін придатності ЕCONORD складає понад 
п’ять років. При кожній зміні морозостійкості 
варто контролювати якість води та продукту. Для 
цих задач сервісні компанії повинні 
використовувати спеціальні пристрої 
(рефрактометри). Для великих  промислових 
установок таку послугу надає виробник. 
ПеріодичністьПеріодичність моніторингу здійснюється один раз 
на два роки. Послугу можна замовити онлайн на 
сайті www.bischofite.com.ua

НЕЗАМЕРЗАЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ 
ECONORD

<-45
-40
-35
-26
-20
-17
-13-13
-11
-10
-8
-6

Кількість у кінцевому 
розчині Густина, г/см3 Густина, г/см3Кількість у кінцевому 

розчині 
Точка 

замерзання, °С
Точка 

замерзання, °С

УВАГА! Показники можуть незначно відрізнятись від  
фактичних.  Використовуйте відповідні прилади контролю 
для теплохолодоносіїв.

1,045
1,041
1,037
1,031
1,029
1,028
1,0221,022
1,017
1,012
1,01
1,007

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%40%
30%
20%
15%
10%

<-32
-14
-10
-8
-6
-4
-3-3

1,035
1,025
1,016
1,011
1,008
1,006
1,0051,005

100%
50%
40%
30%
20%
15%
10%10%

Кількість у кінцевому 
розчині
100%
90%
80%
70%
60%
50%50%
40%
30%
25%
20%
15%
10%

Густина,
г/см3
1,0455
1,0465
1,048
1,047
1,0461,046
1,04
1,034
1,290
1,025
1,020
1,015
1,0101,010

Початок кристалізації
(по ASTM D  1177)

н/д
н/д
-48,4
-40,4
-43-43
-32,4
-23
-14
-12
-10,7
-8
-3,6-3,6

Морозостійкість 
(фактична)
н/д
н/д
<-60
-48,5
-44,5
-33-33
-25
-15
-13
-11,5
-9
-6

Точка замерзання,
°С
н/д
н/д
>-65
<-50
-46-46
-35
-26
-16
-14
-12
-10
<-8<-8



60

984

В наступних таблицях вказано загальні характеристики ECONORD. Ця інформація необхідна для фахівців з 
теплотехніки та конструкторів при проектуванні, обслуговуванні систем. 

(<-500C)
Econord 60

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ



Таблиця 3

Таблиця 4

(<-500C)
Econord 60

(<-500C)
Econord 60

Econord 60





  Для промислових споживачів виробник виготовляє готові розчини згідно вимог проекту (обладнання).  
Безкоштовну технічну консультацією можливо отримати за телефоном: +38(044) 201-5492 чи 
e-mail: info@bischofite.com.ua. 



ТОВ «БІШОФІТ»
а/с 128, м. Київ 04073

Телефон: 38 (044) 201-54-92
Факс: +38 (044) 201-54-92

e-mail:  info@bischofite.com.ua
Internet: www.defreeze.com.ua/promo

ВИРОБНИК /СЛУЖБА 
ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ: 

Безкоштовна технічна консультація по 
індивідуальному підбору теплохолодоносія

Оn-line розсилка загальних рекомендацій 
фахівців-теплотехніків

Дистанційна промивка теплообмінників від 
накипу

Моніторинг теплоносія протягом терміну Моніторинг теплоносія протягом терміну 
експлуатації

Поставка  реагентів для промивання систем

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ СПОЖИВАЧАМ 

При роботі з продуктом,  використовуйте гумові 
рукавички. При потрапляння на очі чи шкіру, уражену 
ділянку негайно промити проточною водою. 
Небезпечно при проковтуванні.  

РОБОТА З ПРОДУКТОМ

Термін використання п’ять років.  

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Продукція належить до класу умовно безпечних, 
згідно загальної системи класифікації. До складу 
ECONORD належить 1,2-пропіленгліколь, який 
дозволено використовувати в якості добавки 
розчинника та екстрагенту у харчовій промисловості 
(торгове законодавство EC реф..#10.7.1984, USA 
згідно розділу урядового регістру 184.1666). 1,2 – 
пропіленглікольпропіленгліколь присвоєно клас небезпеки у воді 
WGK1 (слабкий забруднювач води) відповідно 
переліку небезпечних речовин EC (VwVwS 
17-05-1999). Продукт біорозкладний.  Температурний 
клас Т2 (DIN VDE 0165). Паспорт безпеки (MSDS) 
надається на вимогу. Продукт виготовляється згідно 
ТУ У 24.6-36993892-001:2001. Безпека та якість 
продуктупродукту підтверджується санітарно-гігієнічним 
висновком МОЗ України, протоколами успішних 
випробувань профільних НДІ. Не підлягає 
обов’язковій сертифікації. 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

ECONORD поставляється у спеціальних пластикових 
каністрах по 10/20/40 літрів, металевих бочках по 200 
л, євро-кубах по 1000 літрів, наливом у тару 
замовника, автоцистернах до 20 МТ. Гарантійний 
термін зберігання на полці, при умові цілісності 
упаковки, три роки. Не дозволяється зберігати у тарі з 
цинку. Зберігати у добре провітрюваних 
приміщеннях,приміщеннях, подалі від вогню.  Додаткове 
маркування на упаковці згідно EC: знак небезпеки Xn, 
застереження «шкідливо», значення (R/пргф.22, S/2). 
Обмеження по концентрації - виключено для 25%. Не 
допускати прямого попадання сонячних променів, 
тримати у важкодоступних для дітей і тварин місцях.

УПАКОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ 



ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ 
ОПАЛЕННЯ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

НЕЗАМЕРЗАЮЧІ РІДИНИ


