
ŘEŠENÍ PROMĚNLIVÉ KVALITY PITNÉ VODY Z ŘADU 
PRO BYTOVÉ DOMY A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ



DODATEČNÁ ÚPRAVNA PITNÉ VODY 
PRO BYTOVÉ DOMY
A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Pitná voda dodávaná z centrálních rozvodů v ČR splňuje 
nejpřísnější hygienické normy, její kvalita je dostatečná, 
ale...

Chcete vodě, kterou denně používáte, vrátit její původní 
chuť a křišťálovou průzračnost?

Chcete zajistit sobě i svým hostům nebo nájemníkům 
dostatek kvalitně upravené, čisté vody? 

Chcete zvýšit kvalitu dodávané vody, abyste ochránili své 
vybavení, spotřebiče a přístroje?

Máte problémy s inkrustací na površích a v rozvodech 
způsobenou zvýšenou tvrdostí dodávané vody?

Chcete usnadnit úklid a ušetřit za úklidové prostředky? 



DODATEČNÁ ÚPRAVNA PITNÉ VODY 
PRO BYTOVÉ DOMY
A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Pro  dodatečné odstranění zvýšených hodnot cizorodých 
látek, které se projevují ve formě zápachu a zákalu a 
odfiltrování nesledovaných látek, jako jsou např. 
mikroplasty, těžké kovy, hormonální znečištění nebo 
pesticidy, nabízíme vlastní unikátní řešení v podobě 
automatické změkčovací úpravny s dodatečnou uhlíkovou 
filtrací a ošetřením UV lampou, určené pro instalaci do 
rozvodu vstupní pitné vody na patě objektu, resp. před 
ohřev TUV ve výměníkové stanici.

Zařízení najde své uplatnění jak ve stávajících objektech, 
tak v nové výstavbě.



• Voda je vždy pitná, křišťálově čistá a chutná
• Voda je zbavená nežádoucích chemikálií
• Odstraní silné znečištění pitné vody po odstávkách z 

důvodu opravy nebo havárie vodovodního řadu
• Zásadně prodlouží životnost spotřebičů s ohřevem vody
• Šetří vybavení koupelen a WC, které jinak trpí tvorbou 

vodního kamene
• Snižuje spotřebu změkčovacích, pracích a čistících 

přípravků
• Zamezuje inkrustaci ve společných rozvodech a 

tepelných výměnících, jejichž vyčištění nebo výměna je 
velmi nákladná a obtížná

• Součástí dodávky řešení je uvedení do provozu a zajištění záručního a 
pozáručního servisu

• Zcela autonomní provoz s možností vzdáleného dohledu
• Pro výrobu používáme pouze prvotřídní materiály a součásti
• Vlastní výroba v ČR garantuje vysokou kvalitu a spolehlivost

• Možnost sjednání výhodného financování s RPSN 5,5%

Nadstandardně kvalitní voda zásadně 
zvyšuje užitnou hodnotu nemovitosti!

VÝHODY INSTALACE DODATEČNÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY



Náklady na úpravu 1l vody

Vstupní voda je čerpána přes pulsní vodoměr a upravena na 
změkčovacích filtrech vybavených selektivní náplní pro odstranění 
nežádoucích látek.
Další stupeň úpravy tvoří filtrace přes aktivní uhlí, která z upravované 
vody odstraňuje barvu, zápach a zbavuje ji zbytkové nečistoty.
Posledním stupněm úpravy je hygienické zabezpečení vody UV 
zářením.
Na přání lze rozšířit filtrační schopnosti zařízení podle konkrétní 
potřeby, na základě rozboru vody.
Zařízení je standardně vybaveno automatickou regenerací, na přání 
pak monitoringem se signalizací poruchy nebo potřeby doplnění 
spotřebního materiálu a v případě zájmu i vzdáleným dohledem.
Součástí řídícího SW je i data logger - archiv měřených provozních 
hodnot.

5000 l/h      300 W 0,045 Kč 23h/1h cca 25 bytových jednotek 
kontinuálně

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ÚPRAVNY

PříkonVýkon Denní kapacita úpravny (100l/os.)

POPIS POUŽITÉ TECHNOLOGIE

od CZK 405 000

Cena základního provedení Denní provoz/regenerace

300 kg

Hmotnost
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