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Prezentacja firmowa

Zalety
dostosowane do parametrów wód polskich

nie wymagaj  wymiany z ó  – brak kosztów 

eksploatacji

charakteryzuj  si  du  wydajno ci , sku-

teczno ci , bezawaryno ci

energooszcz dne

proste w obs udze

kompletnie wyposa one

ma a ilo  wód pop ucznych

Charakterystyka
Rodzaj usuwanych zanieczyszcze : elazo, 

mangan, zanieczyszczenia sta e

Wyposa enie: zawory przelotowe (ste-

ruj ce prac  urz dzenia), manometry do 

kontroli wielko ci zanieczyszczenia (wy-

znaczaj  termin p ukania z o a), lej roz-

dzielczo-zbiorczy (w nim nast puje zmie-

szanie powietrza z wod  i rozdeszczanie), 

uk ad drena owy, z o e filtracyjne czte-

rowarstwowe (dolomitowo-kwarcowe, bez 

potrzeby wymiany), zawór bezpiecze -

stwa i zwór odpowietrzaj cy

Regeneracja z o a: poprzez p ukanie 

odwrotnym strumieniem wody przez 10 mi-

nut

Filtry do studni GA

Rodzaj z o a: 4-warstwowe, naturalne 

(dolomit o ró nej granulacji i kwarc)

Wydajno : 1,8–22,9 m3/h

Sposób monta u: przed lub za hydroforem

Filtry do wodoci gu GA.SD

Rodzaj z o a: 4-warstwowe, naturalne (dolo-

mit o ró nej granulacji i kwarc)

Wydajno : 1,8–46,1 m3/h

Sposób monta u: za wodomierzem

Informacja dodatkowa: 
Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Ocena Higieniczna 

PZH, pozytywna Opinia Sprawno ci 

Technologicznej Zak adu Melioracji 

i In ynierii rodowiska SGGW

Us ugi: doradztwo techniczne, monta , ser-

wis, badanie wody

Pozosta a oferta: od elaziacze z g owic  au-

tomatyczn  lub zaworami trójdrogowymi, od-

wrócona osmoza, zmi kczacze, lampy UV, fil-

try w glowe, hydrofory, pompy, z o a, dysze 

filtracyjne, dysze do napowietrzania wody, ba-

danie wody.

AQVA-SYSTEM

ul. G ogów 7, 05-807 Podkowa Le na

tel./faks 022 758 90 22, 022 729 13 27

www.aqvasystem.com.pl

e-mail: info@aqvasystem.com.pl

SWB Warszawa

ul. Bartycka 26

Paw. A bis, stoisko 661

tel. 022 891 25 27

Firma AQVA-SYSTEM® w oparciu o 30-letnie 

do wiadczenie zawodowe i w asne wzorce patentowe, 

uruchomi a produkcj  ekologicznych filtrów GA®,

które skutecznie poradzi y sobie z bardzo 

zanieczyszczonymi, mocno za elazionymi 

i zamanganionymi wodami polskimi.

Filtry GA®

do wody studziennej, 
wodoci gowej i obiegowej

GA.O11

GA.SD12


