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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

ZASTOSOWANIE
Do od elaziania i odmanganiania wody stu-
dziennej i usuwania zanieczyszcze  z wody 
wodoci gowej i basenowej w domach jedno-
rodzinnych, gospodarstwach, przedsi bior-
stwach, osiedlowych i wiejskich stacjach 
wodoci gowych, instalacjach basenowych 
i kot owych.

ZALETY
l dostosowane do parametrów wód polskich,
l nie wymagaj  wymiany z ó  filtracyjnych – 
brak kosztów eksploatacji,
l charakteryzuj  si  du  wydajno ci ,
skuteczno ci , trwa o ci ,
l energooszcz dne,
l proste w obs udze,
l kompletnie wyposa one,
l ma a ilo  wód pop ucznych.

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaj usuwanych zanieczyszcze : elazo, 
mangan, zanieczyszczenia sta e.
Wyposa enie: w az zasypowy, zawory prze-
lotowe (steruj ce prac  urz dzenia), mano-
metry do kontroli oporu z o a (wyznaczaj
termin p ukania z o a), zawór spustowy, lej 
rozdzielczo-zbiorczy (w nim nast puje zmie-
szanie powietrza z wod  i rozdeszczanie), 
uk ad drena owy, z o e filtracyjne czterowar-
stwowe (dolomitowo-kwarcowe, bez potrzeby 
wymiany), zawór bezpiecze stwa i odpowie-
trzaj cy (opcja).
Regeneracja z o a: poprzez p ukanie odwrot-
nym strumieniem wody przez 10 minut.

Filtry do studni
Rodzaj wk adu: 4-warstwowe naturalne 
z o e filtracyjne (dolomit o ró nej granulacji 
oraz piasek kwarcowy).
Wydajno  [m3/h]: 1,8–22,9
Sposób monta u: przed lub za hydroforem

Filtry do wodoci gu SD
Rodzaj wk adu: 4-warstwowe naturalne 
z o e filtracyjne (dolomit o ró nej granulacji 
oraz piasek kwarcowy).
Wydajno  [m3/h]: 1,8–46,1
Sposób monta u: za wodomierzem

Filtry do studni i sieci 1354R
Wydajno  [m3/h]: 1,2–2,0
Sposób monta u: za hydroforem

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Gwarancja: 2 lub 3 lata
Aprobaty i certyfikaty: Ocena Higieniczna 
PZH, pozytywna Opinia Sprawno ci Techno-
logicznej Zak adu Melioracji i In ynierii 

rodowiska SGGW, Certyfikat Ekologiczny.
Nagrody: 
l Medal INBUD’90,
l Nagroda Ministra Budownictwa,
l Z oty Medal MTP BUDMA ’97,
l  Wyró nienie Organizatora XIV MTB 
OLTARBUD ’98.
Us ugi:
l doradztwo techniczne,
l monta ,
l serwis,
l realizacja nietypowych zamówie ,
l badania wody.
Pozosta a oferta: z o a, dysze, wk ady filtra-
cyjne, odpowietrzniki, obudowy do filtrów, 
filtry podzlewozmywakowe, zmi kczacze, 
lampy UV, odwrócona osmoza, od elazia-
cze z g owic  automatyczn , filtry w glowe, 
hydrofory, pompy, badanie wody. 

AQVA-SYSTEM
ul. G ogów 7

05-807 Podkowa Le na
tel./faks 22 758 90 22, 22 729 13 27
tel. kom. 503 135 908, 501 224 452

www.aqvasystem.com.pl
info@aqvasystem.com.pl

Energooszcz dne fi ltry do od elaziania
i odmanganiania wody oraz jej oczyszczania
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