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

ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOST

Chlorace - dávkovací čerpadla
UV - desinfekce

Ozonizace, chlordioxid

Bakteriální znečištění 
představuje přítomnost bakterií, 
virů a dalších mikroorganismů 
ve vodě. 

Tyto nežádoucí mikroorganismy  
mohou být příčinou různých 
onemocnění, počínaje střevními 
potížemi až po různá infekční 
onemocnění, jako je žloutenka, 
tyfus, cholera, tuberkulóza nebo 
salmonelóza. 

Likvidace těchto mikroorganismů 
a tím zajištění zdravotní nezávad-
nosti vody lze provádět několika 
způsoby.

1 Bilharzia 4 Bacterium coli
2 Cholera 5 Dysentery
3 Amoebae 6 Typhoid
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Chcete pít tuto vodu?



Chlorace je klasický osvědčený způsob.  Pro malé a střední výkony se používá  vodní 
roztok chloru ve formě chlornanu, a to jako chlornan sodný technický 
(15 % chloru), případně  SAVO  (5% chloru). Nevýhodou je reakce chloru 
s organickými látkami ve vodě za vzniku zdraví škodlivých sloučenin halogenderivátů. 

Ruční dávkování SAVA, případně jiných bakteriocidních přípravků do studní 
(sagen  apod.) je nepřesné. Při nízké dávce není  zdravotní nezávadnost vody zaručena, 
naopak při přebytku voda nepříjemně zapáchá.  K dosažení optimální dávky se užívá 
dávkovací čerpadlo, které zaručuje stálý obsah chloru ve vodě.

Dezinfekce UV-zářením, bez použití chemikálií. 
Záření o specifi cké vlnové délce zasahuje mikroorganismy, 
brání reprodukci a způsobuje jejich rozpad. 
Působí okamžitě, nemá dlouhodobé účinky a ve srovnání 
s chlorací nedochází k negativním změnám  jakosti vody. 

Ozonizace je moderní vysoce účinný způsob zdra-
votního zabezpečení vody. 
Ozon likviduje veškeré mikroorganismy včetně virů, 
oxiduje látky přítomné ve vodě včetně nežádoucích 
organických příměsí. 
Ozon se rozpadá na kyslík a tím celkově zlepšuje 
chuť i kvalitu pitné vody.

Chlordioxid likviduje veškeré mikroorganismy 
a některé viry, působí  zejména svými oxidačními 
účinky obdobně jako ozon.  
Ve srovnání s ozonizací je ekonomicky méně 
nákladný.

Dávkovací čerpadlo slouží k dávkování chemikálií do vody. 
Přesné koncentrace dávkovaného média se dosáhne  řízeným dávkováním:
· elektrické spřažení dávkovacího čerpadla s čerpadlem tlakovým (časové řízení),
· řízení dávky impulsním vodoměrem (objemové řízení)
· regulace dávky externím signálem (chlor, pH, redox)

Příslušenství 
dávkovacích čerpadel:
· zásobní nádrž bez nebo 
  se snímačem výšky hladiny
· ruční nebo motorová míchadla

Působí okamžitě, nemá dlouhodobé účinky a ve srovnání 
s chlorací nedochází k negativním změnám  jakosti vody. 
Působí okamžitě, nemá dlouhodobé účinky a ve srovnání 
s chlorací nedochází k negativním změnám  jakosti vody. 

Dávkovací čerpadlo ASTRAL

Dávkovací 
čerpadlo KD

Míchadlo
motorové

Zásobní nádrže

UV lampa

Dávkovací čerpadlo
s impulsním
vodoměrem
a snímačem hladiny

Čerpadlo CMS digital 
se zásobníkem 
a ručním míchadlem


