
Piasek, rdza, drobne 

zanieczyszczenia

Gdy problemem są zatkane perlatory,

przeciekające krany, opiłki, piasek czy

rdza, najlepszym rozwiązaniem jest za-

stosowanie jednego z filtrów mecha-

nicznych. Filtracja ma na celu usunię-

cie drobnych zanieczyszczeń stałych,

ochronę przewodów oraz zainstalowa-

nej armatury przed zakłóceniami w pra-

cy. W celu usunięcia wymie-

nionych zanieczyszczeń

proponujemy zainstalowa-

nie mechanicznego filtra

PROTECTOR BW.  Jest to

filtr o trwałej mosiężnej

głowicy z przeźroczystym

kloszem pozwalającym na

szybkie sprawdzenie stop-

nia zanieczyszczeń. Wew-

nątrz urządzenia znajduje

się łatwy do czyszczenia, poprzez płuka-

nie przeciwprądowe, wkład filtracyjny.

Podczas obrotu niebieskiego pokrętła,

specjalny system zbiera nagromadzone

nieczystości, otwiera dolny zawór spu-

stowy i odprowadza je do kanalizacji.

Skuteczność filtracji wynosi 90 µm.

Kamień, osad

Gdy problemem jest nadmierna twar-

dość wody, osadzający się na urządze-

niach, armaturze i kabinie prysznicowej

kamień, zatykające się rurociągi oraz

pękające grzałki w urządzeniach grzew-

czych rozwiązaniem jest zastosowanie

automatycznych

stacji zmiękczania

wody działających

na zasadzie wy-

miany jonowej.

Z m i ę k c z a c z

B E W A M A T

przeznaczony jest

dla domów jedno-

rodzinnych. 

Chroni przed po-

wstawaniem ka-

mienia na urządzeniach sanitarnych,

grzewczych, AGD oraz innych mają-

cych kontakt z wodą płynącą z instala-

cji. Przed urządzeniem BEWAMAT

warto zainstalować również filtr mecha-

niczny np. PROTECTOR BW.

Zacieki, rdzawe osady

Zacieki na armaturze łazienkowej oraz

rdzawe osady są skutkiem nadmiernej za-

wartości żelaza i manga-

nu i w wodzie. W celu

usunięcia tych związków

należy zastosować jeden

z filtrów odżelaziająco-

o d m a n g a n i a j ą c y c h .

Urządzenie ERF 77 jest

w pełni zautomatyzo-

wane i sterowane za po-

mocą nowoczesnej

elektronicznej głowicy.

W celu ochrony głowicy

urządzenia warto zain-

stalować filtr mechaniczny. Spośród

wielu dostępnych materiałów filtracyj-

nych polecamy zastosowanie złoża Py-

rolox oraz podsypki żwirowej. 

Alternatywne urządzenia stosowane do

usuwania wspomnianych przyczyn   za-

brudzeń, zniszczeń i uszkodzeń domo-

wych urządzeń i armatury. 

Bezobsługowe  urządzenie  do uzdatnia-

nia wody pitnej 

AQA total Energy wyko-

rzystujące najnowszą in-

teligentną technologię

ochrony przed wytrąca-

niem się osadów wapien-

nych w rurociągach

i urządzeniach. Pomocne

w walce z Legionellą.

Nie wymaga stosowania

chemikaliów. Rewolucyj-

na „trójfazowa” techno-

logia uzdatniania wody.

Z m i ę k c z a c z

EUROMAT BIO pole-

cany jest szczególnie

w przypadku instalacji kotłowych.

Przed urządze-

niem sugerowana

jest instalacja fil-

tra mechaniczne-

go, który ochroni

głowicę sterującą

oraz żywicę jono-

wymienną przed

drobnymi zanie-

czyszczeniami.

Czy WARTO UZDATNIAĆ WODĘ w domu? 

Co zrobić, gdy w domu są zatkane perlato-

ry, przeciekające krany, kamień i osad na

domowych urządzeniach i armaturze, zacie-

ki, rdzawe osady na pralce? 

Kiedy warto zainteresować się tymi pro-

blemami? Jak już się pojawią czy może jak

urządzenia są jeszcze nowe? 

Lepiej zanieczyszczenia usuwać czy zapo-

biegać ich osadzaniu?  

Decyzję pozostawiamy Państwu. 

Poniżej znajduje się kilka najbardziej 

typowych problemów oraz łatwych sposo-

bów ich uniknięcia lub usunięcia. 

Warto w projekcie budowy domu

uwzględnić jakość wody płynącej przez je-

go instalacje i zadbać o to, aby urządzenia

w nim pracujące służyły nam długo i za-

wsze wyglądały jak nowe.
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Firma BWT Polska wykonuje instalacje

uzdatniania wody dla basenów hotelo-

wych, prywatnych – krytych i odkry-

tych. Oferuje także baseny ogrodowe

oraz wanny z hydromasażem do użytku

prywatnego. 

Wśród gotowych produktów BWT ofe-

ruje: niecki basenowe, whirlpoole z ryn-

ną przelewową, whirlpoole wolno stoją-

ce, systemy pompowo-filtracyjne dla ba-

senów hotelowych i prywatnych, ozona-

tory i  lampy UV, stacje dozujące środki

do dezynfekcji, korekty pH i koagulacji,

a u t o m a t y c z n e

urządzenia kon-

trolno-pomiaro-

we, elektryczne

szafy sterujące

pracą instalacji

basenowych, wy-

mienniki ciepła,

grzałki elek-

tryczne, elemen-

ty wyposażenia niecek z materiałów od-

pornych na korozję, drabinki ze stali

szlachetnej, wyposażenie basenów spor-

towych, atrakcje wodno-powietrzne

(masaże, gejzery, przeciwprądy), osusza-

cze powietrza do hal basenowych, odku-

rzacze ręczne i automatyczne, przykry-

cia pływające

lub gotowe

z a d a s z e n i a

niecek, che-

m i k a l i a

Benamin za-

p e w n i a j ą c e

czystą i higie-

niczną wodę.

BASEN i SPA we własnym domu tylko z BWT
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Baseny z serii EMOTION są bardzo 

łatwe do montażu i nie wymagają specjali-

stycznych narzędzi. 

Basen PREMIUM w kształcie ósemki

może być wolno stojący, częściowo lub

całkowicie zabudowany.
Basen PREMIUM okrągły lub owalny 

należy całkowicie zabudować.

BASENY OGRODOWE / BASENY PRYWATNE / WANNY Z HYDROMASAŻEM

Basen ESPRIT o eleganckim owalnym

lub okrągłym kształcie,  może być usta-

wiony bezpośrednio na trawie lub zagłę-

biony w gruncie.
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