ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ VALIRA TAI®
(Τερλνινγία γηα πξνεγκέλε επαγσγή)
Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε VALIRA ζηα αινπκηλέληα ζθεύε ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε
επαγσγηθέο εζηίεο είλαη κνλαδηθή. Απνηειεί εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη έρεη θαηνρπξσζεί κε
δίπισκα επξεζηηερλίαο. Απνηειείηαη από έλαλ παρύ δίζθν 2ρηι. από καγλεηηδόκελν ράιπβα ν νπνίνο
παξεκβάιιεηαη ζην θαηώηαην κέξνο ηνπ ζθεύνπο. Απηή ε απιή ηδέα κεηαθξάδεηαη ζε θαηά κέζν όξν 4
υορές πεξηζζόηεξν κέηαιιν ην νπνίν δέρεηαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ηεο επαγσγήο ζε ζρέζε κε
άιια ζθεύε.
(Άιιεο ηερλνινγίεο πξεζάξνπλ έλαλ καγλεηηδόκελν δίζθν ζην θαηώηαην ζεκείν ηνπ αινπκηλέληνπ
ζθεύνπο, επηηξέπνληαο ρξήζε δίζθνπ θαηά κέζν όξν 0,5ρηι ζε πάρνο, παξέρνληαο ιηγόηεξε κεηάδνζε
ζεξκόηεηαο. Απηά θέξλνπλ επίζεο πξνβιήκαηα απνθόιιεζεο ή δηαρσξηζκνύ κε ηε ρξήζε).
Η ηερλνινγία VALIRA TAI® ιακβάλεη ηα θύκαηα επαγσγήο κε έλαλ ηδηαίηεξα απνδνηηθό ηξόπν. Ο
δίζθνο παξεκβάιιεηαη πιήξσο ζην θαηώηαην κέξνο ηνπ ζθεύνπο κε κηα πξόζζεηε κνξθή ζαλ γάληδνη θαη
θαζηζηνύλ αδύλαηε ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ ελόο κεηάιινπ από ην άιιν.
Απηό πξνζθέξεη:
ΜΕΓΙΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ: Σε ιηγόηεξν από έλα ιεπηό από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επαγσγηθήο εζηίαο έλα
ηεγάλη έρεη θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο. Απνθεύγεηε λα ελεξγνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή εζηία 10
ιεπηά πξηλ ώζηε λα πξνζεξκάλεηε θαη λα θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία καγεηξέκαηνο. Απιώο μεθηλήζηε ηελ
δηαδηθαζία 1 ιεπηό πξηλ! Όηαλ καγεηξεύεηε ή βξάδεηε λεξό ή πγξά, εμνηθνλνκείηε απίζηεπην ρξόλν!
ΑΠΟΔΟΗ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Γξήγνξε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζεκαίλεη απνδνηηθή
κεηάδνζε, δεδνκέλνπ όηη ε ζεξκόηεηα κεηαβηβάδεηαη από ην ράιπβα ζην αινπκίλην θαη ην αινπκίλην
θαζόηη θαιόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο, ηελ δηαλέκεη νκνηόκνξθα. Δεν σπάρτει καμία σπατάλη
ενέργειας. Η ζεξκνθξαζία βξαζκνύ επηηπγράλεηαη λσξίηεξα απ' ό,ηη κε νπνηνδήπνηε άιιν
ζθεύνο. Σπκπεξαζκαηηθά, ιηγόηεξνο ρξόλνο κε ηελ εζηία ελεξγνπνηεκέλε γηα λα πξνζεξκάλεηε ην
ζθεύνο αιιά θαη γηα λα καγεηξέςεηε.
ΑΝΘΕΚΣΙΚΟ ΚΕΤΟ: Τν παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα δεύμεο ησλ πιηθώλ ζηελ βάζε ησλ ζθεπώλ, θάλεη
ηα δύν κέηαιια έλα ζώκα γηα πάληα. Είλαη έλα πξντόλ κε καθξά δηάξθεηα δσήο. Οη πνιύ επηζεηηθέο
δνθηκέο πνπ γίλνληαη ζηελ παξαγσγή (όπσο ν Θεξκηθόο Κινληζκόο - κείσζε ζεξκνθξαζίαο θαηά 230ºC
ζε 10 δεπηεξόιεπηα) δελ εκθάληζαλ πνηέ δηαρσξηζκό ησλ κεηάιισλ. Η ζεηξά είλαη πάλσ από 5 ρξόληα
ζηελ αγνξά, κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κνλάδσλ πξντόλησλ θαη δελ έρεη αλαθεξζεί πνηέ δηαρσξηζκόο
κεηάιισλ.
Παξαθαιώ ελεκεξώζηε καο εάλ επηζπκείηε πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο.
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