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WODA WODOCI GOWA – 
CZY POPRAWA JAKO CI JEST 
POTRZEBNA? 
Zak ady wodoci gowe bardzo dbaj , by ja-
ko  wody dostarczanej u ytkownikom by a
odpowiednia. Teoretycznie nie ma si  wi c
czego obawia . W praktyce problemem sta-
je si  stan instalacji w budynku docelowym. 
Woda przep ywaj c przez stare rury mo e
by  ponownie zanieczyszczana i straci  do-
bre w a ciwo ci organoleptyczne. Przez to 
niektórzy nie chc  spo ywa  wody krano-
wej. Alergikom i osobom z chorobami skóry 
w wodzie mo e przeszkadza  chlor.

Realnym problemem wód wodoci go-
wych jest wysoki stopie  twardo ci wody. 
Kamie , który wytr ca si  z twardej wody 
powoduje wiele szkód. Mo e prowadzi
do awarii sprz tów AGD, kot ów grzew-
czych, instalacji wodnych. Aby si  przed 
tym uchroni , w domach instaluje si
centralne zmi kczacze wody. S  dost p-
ne w formie kompaktowej (Ecoperla Toro, 
Ecoperla Slimline CS) oraz dwuelemento-

wej o wi kszych wydajno ciach (Ecoperla 
Softower). 

Du  popularno ci  ciesz  si  filtry ku-
chenne, a w ród nich systemy odwróconej 
osmozy takie jak Ecoperla Rosa i Ecoperla 
Profine Zero. Te produkty dok adnie oczysz-
czaj  wod  z nawet najdrobniejszych zanie-
czyszcze  (bakterie, wirusy) czyni c j  ide-
aln  do bezpo redniego spo ycia. 

Sposobem na nadmiar chloru s  kolum-
ny filtracyjne z w glem aktywnym (Ecoperla 
Carbotower). 

WODA ZE STUDNI – KTÓRE 
FILTRY SI  PRZYDADZ ?
W przypadku wody ze studni bardzo istotne 
jest przeprowadzenie analizy wody. Na pod-
stawie wyników mo na dobra  optymalny 
sposób uzdatniania. W niektórych gospodar-
stwach wystarczaj ce b dzie jedno urz dze-
nie, w innych mo e by  potrzeba kilku eta-
pów filtracji wody. 

Najcz stszym problemem w wodzie z w a-
snego uj cia jest elazo. Mo e wyst powa
wraz z manganem. Na te problemy najle-
piej zastosowa  od elaziacz i odmanganiacz 
(Ecoperla Ironitower, Ecoperla Sanitower). 

Na terenach rolniczych k opot mog  stano-
wi  azotany. Je li st enie zosta o znacznie 
przekroczone, mo na zastosowa  specjalne 
urz dzenie typu Ecoperla Nitratower. 

Niektórzy u ytkownicy maj  wod , w któ-
rej wyst pi o kilka przekrocze  jedno-
cze nie. Dobr  propozycj  w takich przy-

padkach b d  stacje wielofunkcyjne: 
kompaktowe (Ecoperla Multicab, Ecoperla 
Slimline MMX) lub dwuelementowe 
(Ecoperla Multitower). Na jednym z o u usu-
wane s  kompleksowo wszystkie zanieczysz-
czenia, w tym: elazo, mangan, jon amono-
wy, twardo , zwi zki organiczne. 

Badanie wody mo e niekiedy wykaza
obecno  mikroorganizmów. Na ten k opot 
pomo e lampa bakteriobójcza. 

ECOPERLA – ROZWI ZANIA 
NA KA DY PROBLEM 
Z WOD
Jak wida , ka da sytuacja wymaga zastoso-
wania zupe nie ró nych rozwi za  w uzdat-
nianiu wody. Ecoperla ma w swojej ofercie 
urz dzenia, które nie tylko umo liwi  fil-
tracj  wody z ka dego uj cia, ale te  ekono-
micznie pos u  przez d ugie lata. Ju  dzi
dowiedz si  wi cej i znajd  swoje idealne 
rozwi zanie.

Jaki system uzdatniania wody wybra ?
Przegl d urz dze  Ecoperla
Przy projektowaniu instalacji wodno-
-kanalizacyjnej zdarza si , e nie bie-
rzemy pod uwag  potrzeby uzdatnia-
nia wody. To mo e skutkowa  wie-
loma problemami. Okazuje si , e
filtracja wody cz sto jest niezb dna. 
Tylko które urz dzenia do uzdatniania 
wody wybra ?

Lipowa 60/62, 90-630 ód
tel. 42 279 64 00 
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