Stacje zmiękczania wody

EURDW'ATER
UZDATNIANIE WODY

Stacje zmiękczania wody
EUROWATER posiada ponad 70-letnie doświadczenie w udoskonalaniu niezawod nych i
długowiecznych stacji uzdatniania wody, z minimalnymi wymaganiami co do obsł ugi. Kluczem
do tego sukcesu jest kombinacja wyboru odpowiednich materiałów, doświadczenie i wiedza
techniczna, oraz kompetentny personel.
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Woda zmiękczona< 0.5 'GH

Indywidualne rozwiązania

Woda miękka< 10 'GH

Za kres produktów zaw iera w iele

Woda średnio twarda 10-20 'GH
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Woda twarda >20 'GH
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Regeneracja
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Optymalne rozwiązania
Wybór typu stacji zależy od zastosowania, jakości i zużycia wody. Wiedza i doświadczen ie
pracowników EUROWATER zapewnią najlepszy wybór odpowiedniego rozwiązan i a. Jesteśm y do
Pań stwa dyspozycji.
Dostawa wody z przerwami

Ciągła

Jednozbiornikowa stacja zmiękczania
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Zbiornik solanki

SM/SG

SF/SG

SMH/SML

Przepływ do 3,6 m3/ h

Przepływ do 9 m3/ h

Przepływ do 26 m3/ h

Gotowe do ruchu
W standardzie, wi ększość z naszyc h
dwuzbiornikowych stacji jest
dostarczanych jako jednostka integralna
ze zbiornikami, systemem rur i
sterowaniem. Zamontowa ne na ramie
stacje są testowane na terenie fabryki.
To rozwi ąza nie nazywa my„gotowym do
ruchu'; ponieważ um ożli wi a ono szybkie i
bezpieczne podłączenie do instalacji.

SE20

Nieregularne zużycie wody

•

Zaletą stacji sterowanyc h objętości owo

jest wykorzystywa nie w pełn i zdol n ośc i
jonowymiennej ko lumny zm i ekczającej .
Jest to eko no miczne rozwiązan i e
przy niereg ularnych poborach wody,
po nieważ częstot li wość regeneracj i jest

dopasowywana do aktualneg o zużycia
wody. Sterown ik umożliwia precyzyjne
zaprogramow anie wydajnośc i stacj i
dostosowanej do twa rdośc i wody

Sterowniki SE/O i SE20.
Wygodne sterowanie
Każde urządzenie posiada dostosowane
sterowa nie PLC. Nasze sterowniki
są wyko nane i zaprogramowane
indywidualnie, przez naszych in żynierów,
którzy stale je ud os konalają. Prosty
panel ułatwia spraw dzenie konfiguracj i
parametrów, oraz ko ntrolę pracy i
regeneracji stacji. Szczegóły w osobnych
materia/ach informacyjnych.

zasilającej .

Regularne zużycie wody
Sterowanie czasowe jest często
stosowane, gdy zu życ ie wody jest
regularne i stabilne. Umożli wia ono
regenerację w za prog ramowa nych
odstępach czasowych, kiedy nie ma
prod ukcji (na przy kład w godzinach
nocnych).

Stacje na gorącą wodę
Kilka z naszych produktów może
u zdat nia ć wodę o temperaturze do 85 'C.
Kolumna fi ltra, system dysz oraz zaw ó r 5cyklowy są zaprojektow ane specj alnie d la
takich warun ków. Ponadto, konst rukcj a
stacji jest odpowiednia do instalacji
san ita rnyc h.

Zakres produktów
SM
Przepływy

<3.6 m 3/ h

Woda gorąca

•
System rur PVC
•
Stacje jedno-zbiornikowe •
Stacje dwu-zbiornikowe •
St acje dwu-zbiornikowe
•
montowane na ramie
Sterowanie czasowe
••
Sterowanie
Zawór 5-cyklowy
•
Wytwornica solanki
Zbiornik solanki
•
Woda zimna

Galwanizowany system rur •
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STFA
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W celu uzyskania informacji o przepływach, wymiarach i spadkach ciśnienia, prosimy o kontakt z naszymi biurami.

W wersji standardowej urządzenia STFA
są wyposażone w
sekcję dystrybucyjną,

która zapewnia
optymalne zużycie
soli, żywicy jonowymiennej i wody
płuczącej.

SFH/SFHG

STFA

Przepływ do 32 m3/h

Przepływ do 150 m 3/ h

Długowieczne

stacje

Sta cje zmi ę kcza nia wody to inwestycj e dłu goter min owe, dlatego EUROWATER stosuje najlepsze
m ożliwe m ate riały do ich wytwa rzania. Nasz horyzont czasowy sp raw n ośc i techn icznej urządzen i a

wynosi 25 lat.
Nie korodujące zbiorniki filtracyjne
są wykonane ze sta li, co czyni je bardziej odpornymi na zmiany
ci śn i en i a. Ich pow ierzchnia jest pokryta
wysokoudarowym polietylenem. Dzięk i
temu wykonan ie zbiorn ika łączy w sobie
wytrzymałość sta li z wysoką odpornością
antykorozyjną materi ału syntetycznego.
Zbiorniki

System rur

W standa rdzie u rządzenia serii STFA są

W standardzie, system rur jest wykonany

dostarczane z wytwornicą solanki.

w technologii PVC lub galwanizowanej
sta li. Stal jest wytrzymałym materi ałe m,
nawet w przypad ku wysokich tem peratur.

Opcje

PVC nie wytrzym uje wysokich tem peratur, natomiast jest odporne na korozję i
dzi ałanie stężo nyc h chem ikaliów.

Zredukowanie ilości wody płuczącej
Niektóre urządzenia są dostarczane z konduktometrem, który stale m ierzy aktualną
przewod ność wody ściekowej podczas rege-

Bezawaryjny zawór
Nasz opatentowany zawór pi ęc i ocyklowy
jest wykonany z wysokiej jakości
materi ału syntetycznego i posiada niewiele ruchomych części. Wszystko to
razem sprawia, że zawór jest niezawodny
i bezobsługowy. Zawór jest skonstruowany specjalnie d la stacji EUROWATER i
zapewnia efektywne i oszczędne uzdatnianie wody przy pomocy złóżjonowy
mien nych. Rezultatem jest lepsze wykorzystanie stacj i i wydłużen i e żywotnośc i
żywi c. Z naszych doświadczeń wynika,
że żywi cajonowym i enna zwykle nie wymaga wymiany przez wi ększość okresu
użytkowan i a stacji.

System rur jest ta kże dostępny w innych

neracji. Kiedy złoże jonowymienne jest czyste,
płukan ie po regene racji zostaje zatrzymane, i

wykonaniach m ateria łowych, w tym

dzięki temu uzyskuje się minimalizację ilości

równ i eż stali nierdzewnej.

wody płuczącej.

Zbiornik solanki - wytwornica solanki
Zbiorniki solanki są wykonane z
wytrzymałego politeylenu. Są łatwe do
zasypania i czyszczenia.

Monitoring jakości
Jakość zmiękcza nej wody może być opcjonal-

nie monitorowana przez urządzenie Testomat,
mierzące resztkową twardość wody. Testomat

ma ustawioną granicę twardości, po przekroczeniu której uruchamia się alarm. Syg nał ten
może uruc hamiać regenerację.

Dla kil ku serii urządzeń dostępne są
także wytwornice solanki. Wytworni-

Regeneracja przeciwprądowa
Większość stacji jest regenerowana

ca solanki to automatyczny system

współprądowe: solanka jest podawana w tym

produkcji dużych ilośc i solanki. Zwyk-

samym kierunku przepływu, co uzdatniana

le częstotli wość zasypywania solą jest

woda (od góry w dól złoża). W pewnych wa-

mniejsza niż w przypadku zbiorników

run kach, bardziej zalecana może być regene-

solanki. Dodatkowo, stosować m ożna sól
sypką, tańszą

od stosowanej dla zbiorni-

racja przeciwprądowa. Oferujemy obie opcje
i pomagamy w wyborze odpowiedniego
rozwiąza nia.

ków solanki soli tabletkowej .
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Serwis
EUROWATER posiada mi ędzynarodową
organizację biur sp rzedaży i serwisu. Nasze

samochody serw isowe są wyposażon e
w szeroką gamę czę ści za miennych,
często umoż l iwiających rozwi ązanie
występujących problemów na miej-

scu, i dzi ęki temu zapewn iając Państwu
ni ezawodną pracę stacji zmiękczania.

Uzdatnianie wody od 1936
EUROWATER jest mi ęd zynarod ową g ru pą
z odd ziałam i w 13 krajach europej skich,
obsług ującą swoich Klientów poprzez 20
loka lnych biur. Firma jest również reprezentowana w wi ększości krajów europejskich poprzez naszych przedstaw icieli, z
których wszyscy są specjalistami z dziedziny uzdatniania wody.

Aby od na leźć lokalne biuro sp rzedaży i
serwisu, prosimy o

wizytę

na naszej stro-

nie internetowej www.eurowater.pl.

EUROWATER Sp. z o.o. Centrala

Oddział Wrocław

Lipków, ul. Izabel ińska 113

ul. Mydlana 1

ul. Radarowa 14a

PL 05-080 Izabelin k/Warszawy

PL 5 1-502 Wrocław

80-298 Gdań sk

Telefon: + 48/22-722 80 25

Telefon: + 48/71-345 0 1 15

Telefon: +48/58-333 13 80

Fax: +48/22-722 80 26

Fax:+48/71 -345011 6

Fax: +48/58-333 13 8 1

E-mail: info@eurowater.pl

E-mail: wrc@eurowater.p l

E-mail: gdn@eurowater.pl

www.eurowater.pl

Oddział Gda ń sk
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