
TVRDÁ VODA
 a její změkčení
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>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu
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v jiné době po předchozí telefonické domluvě



Tvrdá voda obsahuje nadměrné množství solí vápníku a hořčíku, které tvoří nerozpustné uhličitanové sole, tak zvaný VODNÍ KÁMEN. 
Tvrdost vody vadí při použití pro účely užitkové, zejména při ohřevu. Projevuje se zvýšeným usazováním v rozvodech vody a zarůstáním potrubí,  
v myčkách a pračkách srážením pracích i mycích prostředků a podobně. Úpravu vody (změkčení) je vhodné již pro vodu dosti tvrdou.
Pro pitné účely je naopak žádoucí určitý minimální obsah vápníku a hořčíku, neboť se jedná o tak zvané biogenní prvky, potřebné pro lidský organis-
mus. V aplikacích pro současné použití vody pro pitné i užitkové účely, např.  pro rodinné domky, je třeba volit optimum. V průmyslových aplikacích 
nebo při úpravě vody pouze pro technické účely, zejména pro ohřev, musí být voda  zcela zbavena vápníku i hořčíku. 
Změkčování vody se provádí průtokem vody přes filtr se specielní iontoměničovou náplní. Kapacita filtru se po určité době vyčerpá a je nutné provést
jeho proplach a regeneraci, která se provádí roztokem sole. Je ji možno provádět ručně, za použití poloautomatu nebo plně automaticky.

Surová voda (automatické filtry) musí být bez mechanických
nečistot, bez železa (max. 0,3 mg/l) a manganu (max. 0,3 mg/l).

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“ poloautomat  PA 935 P F 1“

celková kapacita mol 4,2 4,2

max. průtok m3/hod. 2,0 2,0

objem náplně l 25 25

velikost solné nádrže l - 100

celková hmotnost filtru kg 35 38

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

spotřeba soli na regeneraci kg 5,0 5,0

tlak vody min./max. MPa 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
- možnost nastavení tvrdosti upravené vody na optimum
- výkonová řada od 0,2 m3/hod. do 80 m3/hod.
- různá konstrukční provedení, možnost volby automatické řídící jednotky
- průmyslový systém AMBERSOFT představuje moderní technologii 
  s polovičními provozními náklady

Konstrukční provedení:
„kabinet“ - výkonová řada od 0,2 do 1,2 m3/hod.
„standard“ s oddělenou solnou nádrží - výkonová řada od 0,5 do 48 m3/hod.
„duo“ pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně - výkonová řada od 0,5 do 48 m3/hod.
„AS“ pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně - výkonová řada od 6 do 80 m3/hod.
  
 

Technická data vybraných typů (základní údaje)

automatický filtr VAK 10 P F 1“ automatický filtr VAS 25 P F 1“ automatický filtr VAD 25 P F 1“

celková kapacita mol 4,2 17,5 17,5

průtok m3/hod. 0,5 1,0 1,0

objem náplně l 10 25 2 x 25

velikost solné nádrže l kabinet 100 100

celková hmotnost filtru kg 15 36 72

výška x šířka x hloubka m  0,7 x 0,4 x 0,6 1,1 x 0,7 x 0,5 1,1 x 1,2 x 0,5

spotřeba soli na regeneraci kg 2,4 6,0 6,0

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

řídící jednotka FLECK 5600 FLECK 5600 FLECK 9000

Volba automatické řídící jednotky:
„Z“ - řízení dle času, regenerace probíhá v nastavených časových cyklech
„WM“ - řízení dle objemu, regenerace probíhá vždy po odběru nastaveného objemu vody
„WM-E“ objemové řízení s časovýmn omezením

ruční filtr poloautomatický filtr

řízení „Z“ řízení „WM“ řízení „WM-E“

„DUO“


