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Jako  wody w domu jest bardzo wa na, 
gdy  to od niej zale y zdrowie mieszka -
ców oraz trwa o  instalacji wodnych 

i pod czonych do niej urz dze . Firma 
Hydropath proponuje skuteczne, atwe w in-
stalacji, bezobs ugowe i trwa e urz dzenia 
oparte o technologi  uzdatniania wody za 
pomoc  sygna u fali elektromagnetycznej. 

Urz dzenia HydroFLOW HS38 
i HydroFLOW S38 to zaprojektowane do sa-
modzielnego monta u urz dzenia, które nie 
zmieniaj  sk adu chemicznego wody. Czyli 
nie powoduj  jak to ma miejsce w przypadku 
zmi kczaczy wody wyp ukiwania jonów mie-
dzi i chromu z instalacji. Poniewa  nie zmie-
niaj  sk adu chemicznego, woda po uzdat-
nieniu zawiera pierwotne ilo  jonów wapnia 
i magnezu i nie jest agresywna chemicznie. 
Urz dzenia HydroFLOW pozwalaj  na trwa-
e zabezpieczenie instalacji i urz dze  przed 

osadami mineralnymi oraz ograniczaj  koro-
zyjno  instalacji poprzez pasywacj  ich we-
wn trznych powierzchni.

Istotn  zalet  urz dze  HydroFLOW jest 
usuwanie ju  istniej cych osadów kamienia 
z instalacji. 

W przypadku korzystania z twardej wody, 
szybko nast puje krystalizacja twardych osa-
dów mineralnych w rurach, zaworach, na ar-
maturze azienkowej w bojlerze, kotle i na 
przyk ad w pralce. Osady te to nie tylko pro-
blem techniczny i estetyczny, ale równie
problem skrócenia czasu eksploatacji urz -
dze  i pogorszenia ich parametrów eksplo-
atacyjnych. Ju  1 mm kamienia kot owego 
w kotle powoduje utrat  10% sprawno ci wy-
miany ciep a, czyli wp ywa na koszt ogrze-
wania wody. Urz dzenia HydroFLOW pracuj
24 godziny na dob  i nie jest dla nich istot-
ne czy przep yw wody ma miejsce czy te  nie. 
Sygna  emitowany przez urz dzenia rozcho-
dzi si  na odleg o  60–90 m w obie strony od 
miejsca monta u – to zapewnia ochron  ca ej
instalacji domowej.

Nie ma znaczenia czy instalacja jest wyko-
nana z tworzyw sztucznych, miedzi czy te
stali. Urz dzenia mo na montowa  za liczni-
kiem wody lub w innym miejscu, w którym 
widoczna jest rura instalacji wodnej. 

Urz dzenie HydroFLOW S38 dodatkowo 
dezynfekuje wod  pobieran  z sieci miejskiej 
lub w asnej studni. Trwale zabezpiecza insta-
lacje przed osadami biofilmu. W osadach tych 
namna aj  si  bakterie, grzyby, glony i inne 
mikroorganizmy. W przypadku domów ener-
gooszcz dnych czy te  pasywnych szczegól-
n  uwag  zwraca si  na koszty przygotowania 
ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

W nowoczesnych budynkach, energia do-
starczana do ogrzewania c.w.u. mo e stanowi
ponad 50% ca ej energii dostarczanej do bu-
dynku. Z tego powodu cz sto u ytkownicy ob-
ni aj  temperatur  c.w.u. poni ej tej, w której 
nast puje jej dezynfekcja termiczna. Jak wska-
zuj  badania w wielu nowoczesnych instala-
cjach domowych, zasilanych z odnawialnych 
róde  energii, wyst puj  bakterie Legionella. 

Zastosowanie technologii Hydropath w insta-
lacjach c.w.u. pozwala na sta  jej dezynfek-
cj  i ochron  u ytkowników przed ryzykiem 
zachorowania wywo anego przez bakterie 
Legionella z ich w asnych instalacji. 

Urz dzenia HydroFLOW montuje si  bez-
po rednio na rurze. Monta  nie wymaga po-

mocy fachowca. Po zamontowaniu wystarczy 
pod czy  urz dzenie do zasilania energi
elektryczn  i zapomnie  o problemie twar-
dej wody czy te  o jej ewentualnym ska eniu 
bakteryjnym.

Urz dzenia przeznaczone do domów i apar-
tamentów, s  niewielkie. Mo na je montowa
dos ownie w ka dym miejscu. Na przyk ad na 
rurze zasilaj cej bojler lub pralk .

Ze wzgl du na szeroki zakres uzdatnia-
nia wody, urz dzenia HydroFLOW to bardzo 
wszechstronne i jednocze nie niedrogie w za-
kupie i eksploatacji urz dzenia do uzdatnia-
nia wody w domu.

Wi cej informacji na temat technologii 
i urz dze  znajd  Pa stwo na stronie 
www.hydropath.pl. 

Nowoczesny uzdatniacz wody
do nowoczesnego domu
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