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ŽELEZO, MANGAN
a jejich odstranění

NÁVRHY, DODÁVKY, MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ SERVIS

>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

U n i v e r z á l n í   č i s t á   v o d a ,  akciová  společnost
Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

tel./fax: 257 952 261, vedení a obchod: 602 378 631
montáže a servis: 602 378 632

e-mail: cista.voda@cbox.cz  info@ucv.cz, http://www.ucv.cz
konzultace a prodej: pondělí 8.00 až 18.00 

v jiné době po předchozí telefonické domluvě

poloautomat „MG“

ŽELEZO, MANGANŽELEZO, MANGAN
a jejich odstranění

automat
„katex“

poloautomat „BR“poloautomat „BR“



ruční filtry
poloautomatické filtry

řízení XPO

řízení STE
řízení STO

Charakteristickým rysem zvýšených obsahů železa ve vodě je rezavý zákal a sediment, který se může projevovat až po delší době, zejména po 
ohřevu. Vodu nelze používat ani pro užitkové účely, neboť sloučeniny železa se usazují v trubkách a ucpávají přívody vody do praček, WC, bojlérů  
a podobně. Mangan a jeho sloučeniny se projevují „mastnými“ skvrnami na povrchu vody.
Odstranění železa a manganu se provádí průtokem vody přes filtr se specielní náplní. Volba náplně závisí nejen na obsahu železa a manganu ve
vodě, ale též na dalším chemickém složení vody. Jako náplně se užívají materiály známé pod názvy katex (značení „P“), birm („BR“) nebo manganese 
greensand („MG“).
Kapacita filtru se po určité době vyčerpá a je nutné provést jeho proplach a regeneraci.
Ta se provádí - podle použité náplně - pouze vodou, roztokem soli nebo za přídavku 
manganistanu. Je možno ji provádět ručně, za použití poloautomatu nebo plně auto-
maticky.

Ruční a poloautomatické filtry
- vhodné pro chaty a rekreační zařízení s nízkou spotřebou vody
- nízké investiční náklady, jednoduchá montáž
- jednoduchá obsluha poloautomatického filtru
- výkonová řada od 0,3 m3/hod. do 2 m3/hod.
  

   Technická data vybraných typů (základní údaje)

ruční filtr  
R 935 P 3/4“

ruční filtr   
R 935 BR F 1“

poloautomat  
PA 935 P

poloautomat  
PA 935 BR

poloautomat  
PA 935 MG

celková kapacita m3 vody 0,5-2,5 2,5-5 0,5-2,5 2,5-5 1,5 až 3

max. průtok m3/hod. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

objem náplně l 25 25 25 25 25

velikost solné nádrže - - 100 - 20

celková hmotnost filtru kg 35 35 35 35 40

výška x šířka x hloubka m 1,0 x 0,3 x 0,3 1,0 x 0,3 x 0,3 1,1 x 0,6 x 0,3 1,1 x 0,3 x 0,3 1,1 x 0,4 x 0,3

regenerační látka sůl NaCl - sůl NaCl - manganistan KMnO
4

spotřeba na regeneraci kg 5,0 - 5,0 - 0,1

tlak vody min/max MPa 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6

Automatické filtry
- vhodné pro rodinné domky, výkonnější typy pro celé obce, města i průmyslové aplikace
- spolehlivý bezobslužný provoz
- výkonová řada od 0,2 m3/hod. do 80 m3/hod.
- různá konstrukční provedení, možnost volby automatické řídící jednotky
- průmyslový systém FEMN s vlastní elektronikou představuje 
  moderní technologii s nízkými provozními náklady
  

  
  

Technická data vybraných typů (základní údaje)

automatický filtr A 1054 BR ZS 1“ automatický filtr A 1054 MG ZS 1“ automatický filtr VAS 25 P WMF 1“ katex

celková kapacita m3 vody 1,0-5,0 1,0 až 5,0 1,0 až 5,0

průtok m3/hod. 1,0 1,0 1,0

filtrační náplň BIRM MANGANESE GREENSAND katex

objem filtrační náplně l 35 35 25

velikost solné nádrže l - 20 100

celková hmotnost filtru kg 75 75 30

výška x šířka x hloubka m 1,8 x 0,4 x 0,4 1,8 x 0,6 x 0,4 1,4 x 1,0 x 0,7

regenerační látka - manganistan KMnO
4

sůl NaCl

spotřeba na regeneraci kg - 0,1 5

tlak vody min./max. MPa 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6

řídící jednotka SIATA V 132 F SIATA V 132 A FLECK 5600/1600

timer - volba STO, STE, XPO STE, XPO Z, WM 8m3, WM 40m3

řízení FLECK


