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Nikogo obecnie chyba nie trzeba przekonywa ,

e jako  spo ywanej wody ma wp yw na jego 

zdrowie, a odpowiednia jako  wody wykorzy-

stywanej w gospodarstwie domowym zapobie-

ga awariom urz dze , takich jak pralki, zmy-

warki i instalacji np. grzewczej. Woda do domu 

zwykle dostarczana jest z zewn trznej sieci 

wodoci gowej, a w przypadku budownictwa 

jednorodzinnego ze studni albo z obu róde .

Jako  wody dostarczanej z sieci wodo-

ci gowej jest monitorowana i utrzymywana 

przez dostawc  w zgodzie z obowi zuj cymi 

przepisami w zakresie parametrów fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych. Niestety 

w przypadku sieci wodoci gowych istnieje 

mo liwo  wtórnego zanieczyszczenia wody 

osadami odk adaj cymi si  na powierzchni 

przewodów, korozj  z rur czy podwy szona 

zawarto  stosowanego do dezynfekcji chlo-

ru, pogarszaj ce jej walory u ytkowe. 

U ytkowanie wody z w asnej studni, zw asz-

cza g binowej, zwi zane jest zazwyczaj z ko-

nieczno ci  jej uzdatnienia w zakresie zmniej-

szenia st enia jonów, elaza, manganu, nad-

miernej twardo ci oraz w wielu przypadkach 

zwi zków azotu, siarki, zawiesiny czy specy-

ficznego smaku. St enie jonów elaza i man-

ganu w wodzie studziennej zazwyczaj znacz-

nie przekracza polsk  norm . Woda ta ma nie-

przyjemny smak i zapach, kolor ó tobr zowy, 

niekorzystnie oddzia uje na nasz  skór  i w o-

sy. Pozostawia tak e trudne do usuni cia osa-

dy na armaturze kuchennej i azienkowej oraz 

przyczynia si  do szybszego ó kni cia pra-

nych tkanin. Nadmierna twardo  prowadzi do 

odk adania si  kamienia wapniowego w prze-

wodach instalacji grzewczej wymaga równie

wi kszego zu ycia rodków chemicznych 

w procesach prania i zmywania.

Nowoczesne urz dzenia AGD, takie jak 

pralki, zmywarki, zmywarki do szk a, ekspre-

sy do kawy, czajniki elektryczne s  wyposa a-

ne w indywidualne filtry ochronne, które za-

bezpieczaj  urz dzenia przed zanieczyszcze-

niami, wymagaj  jednak systematycznej oraz 

cz sto kosztownej wymiany. Zdecydowanie 

lepsze rezultaty mo na osi gn  instaluj c

centraln  stacj  uzdatniania wody produku-

j c  wod  na wszystkie potrzeby socjalno-by-

towe u ytkowników. Rozwi zanie to pozwa-

la na dostosowanie instalacji do aktualnych 

potrzeb jak równie  na zmniejszenie zu ycia 

wody oraz popraw  jej w asno ci. 

Wybór technologii uzdatniania wody zwi -

zany jest bezpo rednio z jej sk adem i doko-

nywany jest indywidualnie. WATERSYSTEM 

posiada zestaw urz dze  pozwalaj cych na 

realizacj  pe nego cyklu uzdatniania wody. 

Ka da instalacja poprzedzona jest zwykle fil-

trem siatkowym zabezpieczaj cym urz dze-

nia przed zanieczyszczeniami mog cymi tra-

fi  z wod  z przewodów zasilaj cych jak pia-

sek, paku y, rdza. W nast pnej kolejno ci pro-

wadzone s  procesy od elaziania i odmanga-

niania wody, zmi kczania czy ultrafiltracji.

Procesy usuwania i odmanganiania wyma-

gaj  napowietrzenia wody w celu utlenienia 

jonów do wy szej warto ciowo ci co pozwa-

la na ich str cenie w postaci trudno rozpusz-

czalnych wodorotlenków oddzielanych na-

st pnie z wody w procesie filtracji. Filtracja 

osadów prowadzona jest w zbiornikach ci nie-

niowych wype nionych odpowiednim z o-

em filtracyjnym dobranym w zale no ci od 

sk adu wody cz sto z udzia em katalizatorów. 

Od elaziona woda mo e by  nast pnie zmi k-

czona w zmi kczaczu wody. Zmi kczacz to 

filtr wype niony z o em jonitowym, które od-

wracalnie sorbuje jony magnezu i wapnia na-

daj ce jej twardo . Regeneracja z o a jonowy-

miennego prowadzona jest roztworem soli ku-

chennej. Woda zmi kczona w mieszaninie 

z wod  od elazion  wykorzystywana jest do 

przygotowywania posi ków, mycia i k pie-

li. Zawarto  jonów wapnia i magnezu jest 

w tym przypadku ograniczona do 3°n. Woda 

zmi kczona bezpo rednio z instalacji o twar-

do ci <0,1°n zasila uk ad grzewczy mo e by

równie  wykorzystana do zasilania pralki, 

zmywarki, mycia naczy .

Niektóre urz dzenia stanowi ce wyposa-

enie domów jak zmywarki do szk a, kostkar-

ki do lodu czy ekspresy do kawy wymagaj

wody o wysokim stopniu czysto ci. W tym 

przypadku instalacja uzdatniania wody wy-

posa ana jest dodatkowo w system ultrafil-

tracji lub zestaw filtrów AquaTwin, poprawia-

j cych barw  i smak wody.

 W zakresie oferty urz dze  do uzdatnia-

nia wody dysponujemy równie  rozwi zania-

mi do ochrony przeciwbakteryjnej metodami 

filtracyjnymi, membranowymi oraz UV.
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