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ile to kosztuje – propozycja firmy

SECURA BC

Stacja uzdatniania wody
(ujêcie w³asne)
Charakterystyka ogólna
Nie istnieje coœ takiego jak „standardowa stacja uzdatniania
wody”. Dobór urz¹dzeñ do uzdatniania wody odbywa siê na
podstawie:
G parametrów fizyko-chemicznych wody
G zu¿ycia wody = iloœæ osób
Liczy siê nie tylko to, jakie parametry zosta³y przekroczone ale równie¿ o ile zosta³y przekroczone. W praktyce oznacza to, ¿e ka¿da stacja dobierana jest indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez klienta. I tak naprawdê,
nie urz¹dzenia s¹ w tym wszystkim najwa¿niejsze. Aby uzyskaæ czyst¹, zdrow¹ wodê nale¿y przede wszystkim w³aœciwie dobraæ technologiê jej uzdatniania.
Do prezentacji za³o¿ono nastêpuj¹ce parametry:
G iloœæ osób – 4
G przekroczone: ¿elazo, mangan
G pozosta³e parametry: w normie

Opis techniczny
Sk³ad stacji:
G Napowietrzacz 1 – urz¹dzenie natleniaj¹ce wodê w celu
wytr¹cenia ¿elaza. Napowietrzacz montuje siê przed hydroforem. Hydrofor musi byæ hydroforem niemembranowym,
o minimalnej pojemnoœci 300 litrów.

1

G Wstêpny filtr mechaniczny AQUA BIG z wk³adem typu
BLUSEC (BSN) 2 – bêdzie s³u¿y³ do ochrony g³owicy (in¿ektora), jak równie¿ bêdzie
2
sprzyja³ wydajniejszej
i d³u¿szej pracy z³o¿a.
Obudowa AQUA BIG d³ugoœæ 20 cali, wielkoœæ
przy³¹cza 1” Obudowa
wykonana jest z polipropylenu. Maksymalne
ciœnienie pracy wynosi
6 bar
a maksymalna
temperatura – 50°C.
Obudowê nale¿y montowaæ na uchwycie mocuj¹cym przytwierdzonym
do œciany. Do obudowy
nale¿y zastosowaæ poli-

propylenowy wk³ad filtracyjny typu BLUSEC o symbolu
20 BSN 20/50, którego skutecznoœæ filtracyjna wynosi
50 mikrometrów. Wk³ad sk³ada siê z dwóch warstw o zmieniaj¹cej siê skutecznoœci filtracyjnej. Zanieczyszczenia
o wiêkszej œrednicy osadzaj¹ siê na zewnêtrznych warstwach a zanieczyszczenia o mniejszej œrednicy –
wewn¹trz filtra. Taka struktura gwarantuje w³aœciw¹ pracê
wk³adu oraz d³ugi czas jego u¿ytkowania. Przewidywany
czasookres wymiany wynosi ok. 3 miesiêcy. Wyznacznikiem wymiany wk³adu jest spadek ciœnienia wody.
G Od¿elaziacz
FO 1354 D 3 .
3
Urz¹dzenie sk³ada siê z butli,
z³o¿a i automatycznej g³owicy
steruj¹cej prac¹ urz¹dzenia. Butla
wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na korozjê
i posiada wymiary: œrednica
13 cali i d³ugoœæ 54”. Butla wype³niona jest z³o¿em dolomitowym,
które zatrzymuje nagromadzone
w wodzie zanieczyszczenia. Po
up³ywie 4 dni z³o¿e traci swoje
w³aœciwoœci filtracyjne. Dlatego
te¿ nale¿y je regenerowaæ, czyli
p³ukaæ.
Ca³ym procesem steruje automatyczna g³owica. P³ukanie bêdzie
nastêpowa³o o godzinie 2 w nocy.
Podczas regeneracji istnieje mo¿liwoœæ poboru wody ale bêdzie to
woda nieuzdatniona.
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Kosztorys stacji uzdatniania wody
Napowietrzacz – 394,06 z³ brutto
Filtr wstêpny AQUA BIG + wk³ad 20 BSN 20/50
– 366,00 z³ brutto + 95,16 z³ brutto
Od¿elaziacz 1354 D – 939,40 EURO brutto
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