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ENERGOOSZCZĘDNE FILTRY DO ODŻELAZIANIA 
I  ODMANGANIANIA WODY ORAZ JEJ OCZYSZCZANIA

ZASTOSOWANIE
Do odżelaziania i odmanganiania wody studziennej i usuwania zanieczyszczeń
z wody wodociągowej i basenowej w domach jednorodzinnych, gospodar-
stwach, przedsiębiorstwach, osiedlowych i wiejskich stacjach wodociągowych, 
instalacjach basenowych i kotłowych

ZALETY
l dostosowane do parametrów wód polskich
l nie wymagają wymiany złóż filtracyjnych – brak kosztów eksploatacji
l charakteryzują się dużą wydajnością, skutecznością, trwałością
l energooszczędne
l proste w obsłudze
l kompletnie wyposażone
l mała ilość wód popłucznych

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaj usuwanych zanieczyszczeń: żelazo, mangan, zanieczyszczenia stałe
Wyposażenie: właz zasypowy, zawory przelotowe (sterujące pracą urządzenia), 
manometry do kontroli oporu złoża (wyznaczają termin płukania złoża), zawór 
spustowy, lej rozdzielczo-zbiorczy (w nim następuje zmieszanie powietrza 
z wodą i rozdeszczanie), układ drenażowy, złoże filtracyjne czterowarstwowe 
(dolomitowo-kwarcowe, bez potrzeby wymiany), zawór bezpieczeństwa i odpo-
wietrzający (opcja)
Regeneracja złoża: poprzez płukanie odwrotnym strumieniem wody przez 
10 minut

Filtry do studni
Rodzaj wkładu: 4-warstwowe naturalne złoże filtracyjne (dolomit o różnej gra-
nulacji oraz piasek kwarcowy)
Wydajność [m3/h]: 1,8–22,9
Sposób montażu: przed lub za hydroforem

Filtry do wodociągu SD
Rodzaj wkładu: 4-warstwowe naturalne złoże filtracyjne (dolomit o różnej gra-
nulacji oraz piasek kwarcowy)
Wydajność [m3/h]: 1,8–46,1
Sposób montażu: za wodomierzem

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

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, również przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 2 lub 3 lata
Aprobaty i certyfikaty: Ocena Higieniczna PZH, pozytywna Opinia Sprawności 
Technologicznej Zakładu Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW, Certyfikat 
Ekologiczny
Nagrody: Medal INBUD’90, Nagroda Ministra Budownictwa, Złoty Medal MTP 
BUDMA ’97, Wyróżnienie Organizatora XIV MTB OLTARBUD ’98
Usługi: doradztwo techniczne, montaż, serwis, projektowanie, realizacja niety-
powych zamówień, badania wody
Pozostała oferta: złoża, dysze, wkłady filtracyjne, odpowietrzniki, obudowy do 
filtrów, filtry podzlewozmywakowe, zmiękczacze, lampy UV, odwrócona osmo-
za, odżelaziacze z głowicą automatyczną, filtry węglowe, hydrofory, pompy, 
badanie wody  AQVA-SYSTEM

ul. Głogów 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel./faks 22 758 90 22, 22 729 13 27
tel. kom. 503 135 908, 501 224 452

www.aqvasystem.com.pl
e-mail: info@aqvasystem.com.pl
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