BIMs PLUS CosmoWATER

Urzàdzenia do uzdatniania wody

Proponujemy wi´cej!

Z CosmoWATER kaýda woda jest doskona¸a!
Woda wodociàgowa zwykle spe∏nia normy wody pitnej, nie zawsze jednak odpowiada nam jej
smak, zapach lub fakt, ˝e nieprzyjemnie wysusza skór´, powoduje osady oraz kamieƒ kot∏owy,
niszczàcy instalacje grzewcze, armatur´ ∏azienkowà i urzàdzenia AGD. Z kolei woda z uj´cia
w∏asnego najcz´Êciej nie odpowiada normom wody pitnej, ze wzgl´du na obecnoÊç nadmiernych
iloÊci niektórych zwiàzków, np. ˝elaza, manganu lub amoniaku. Bez wzgl´du na pochodzenie wody
oraz wyst´pujàce w niej problemy, mo˝emy w prosty sposób jà uzdatniç, dobierajàc odpowiednie
urzàdzenie z linii CosmoWATER.

Woda
Wodociˆgowa
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Problemy
- Twardoæ
- Chlor

Proponowane urzˆdzenia
- Zmi«kczacz CosmoWATER
- CosmoWATER Carbon

Studzienna (z w¸asnego uj«cia)

		
		
		
		
		

		
		

Problemy
- ûelazo
- Mangan
- Barwa
- Zapach
- Twardoæ
Proponowane urzˆdzenia
- CosmoWATER PLUS
- CosmoWATER Carbon

Spis treæci
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Chemiczne w¸aæciwoæci wody

Klasyfikacja twardoæci wody
Mapa Polski z uwzgl«dnieniem twardoæci wody

åREDNIO MI¢KKA

3 - 7 dH

åREDNIO TWARDA

8 - 14 dH

TWARDA		

15 - 21 dH

BARDZO TWARDA
årednia krajowa		

> 21 dH
18 dH

Rozporzˆdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagaÄ dotyczˆcych jakoæci wody przeznaczonej
do spoýycia przez ludzi
WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA
PRZEZNACZONA DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI
TwardoÊç

3-28 dH

60-500 mgCaCO3/l

˚elazo

0,20 mg/l

200 µg/l

Mangan

0,05 mg/l

50 µg/l

Chlor

0,30 mg/l

300 µg/l
dH - stopni niemieckich
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Chemiczne w¸aæciwoæci wody

Twardoæ wody
To właÊciwoÊç wody spowodowana obecnoÊcià rozpuszczonych w niej soli przede wszystkim wapnia i magnezu (Ca + Mg). St´˝enie obu tych pierwiastków decyduje o poziomie twardoÊci ogólnej
wody, co wià˝e si´ z procesem powstawania osadów (oba te pierwiastki łatwo krystalizujà). Proces
zmi´kczania polega na usuni´ciu z wody pierwiastków powodujàcych twardoÊç wody - wapnia (Ca)
oraz magnezu (Mg).
Zmi´kczanie polega na filtrowaniu wody przez specjalne zło˝e zwane ˝ywicà jonowymiennà.
W zmi´kczaczach CosmoWATER zastosowana jest wysokowydajna ˝ywica monosferyczna.
Po uzdatnieniu okreÊlonej iloÊci wody, zło˝e poddawane jest procesowi czyszczenia – tzw. regeneracji.

ûelazo i mangan
˚elazo wyst´puje najcz´Êciej w wodach gł´binowych, w iloÊciach zale˝nych od budowy i składu mineralnego podło˝a. W wodach zawierajàcych zwi´kszone iloÊci ˝elaza, równie˝ w sieciach
wodociàgowych mogà rozwijaç si´ bakterie ˝elaziste.
Oprócz zmiany barwy i m´tnoÊci nadajà one wodzie przykry smak i zapach, a instalacje tracà stopniowo sprawnoÊç z powodu ich zatykania si´ masami ˝ywych i obumierajàcych bakterii. Mangan
jest po ˝elazie najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ci´˝kim. Podobnie, jak
˝elazo wyst´puje w wodach powierzchniowych i gł´binowych w sposób naturalny, zazwyczaj w 5 do
10-krotnie mniejszych iloÊciach, ni˝ ˝elazo. Mangan tworzy bardzo twarde osady, niezwykle trudne
do usuni´cia. Woda z podwy˝szonà zawartoÊcià manganu ma gorzki smak, a tworzàce si´ osady
majà kolor od sinego, a˝ po czarny. Obserwujàc wytràcony kamieƒ kotłowy mo˝emy stwierdziç, czy
woda zawiera ˝elazo. Bràzowy kolor wskazuje na du˝à zawartoÊç ˝elaza w wodzie.

Chlor
Chlor jest ˝ółtozielonym gazem o nieprzyjemnym zapachu. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i
Êrodkiem dezynfekujàcym.
Ze wzgl´du na swoje działanie antybakteryjne chlor jest stosowany do wody wodociàgowej na ostatnim etapie procesu jej uzdatniania. Niezale˝nie od potrzebnych i po˝ytecznych właÊciwoÊci chloru i
jego zwiàzków, jego stosowanie w dezynfekcji wody pitnej ZAWSZE zmienia najwa˝niejsze właÊciwoÊci
organoleptyczne, tj. SMAK i ZAPACH.
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Nie pozwól, by instalacja
sanitarna w Twoim domu
– nawet po wielu latach –
tak wyglàdaΠa!

Korzyæci p¸ynˆce z uzdatnionej wody
Zalety mi«kkiej wody
Stosujàc wod´ mi´kkà po zmi´kczaczach serii CosmoWATER (opis urzàdzeƒ na str 8-12), chronimy
urzàdzenia grzewcze i instalacje przed kamieniem kot∏owym, a armatur´ i sanitariaty przed osadem.
Dodatkowo zabezpieczamy urzàdzenia AGD przed zniszczeniem i wzrostem zu˝ycia energii. Dzi´ki procesom
zmi´kczania, spe∏niamy wymogi producentów kot∏ów dotyczàcych jakoÊci wody zasilajàcej, zabezpieczamy
przed p´kaniem rur, zapewniamy w∏aÊciwy przep∏yw wody w instalacjach (ciÊnienie i nat´˝enie przep∏ywu).
Czy wiesz, ˝e...

...u˝ywajàc mi´kkiej wody, zu˝ywamy nawet o 60% mniej detergentów, dzi´ki czemu oszcz´dzamy
i chronimy Êrodowisko naturalne? Dodatkowo mo˝emy zredukowaç wydatki na ogrzewanie nawet o 20%.
Dzi´ki mi´kkiej wodzie pranie jest czystsze i aksamitnie mi´kkie, bez koniecznoÊci stosowania p∏ynów
zmi´kczajàcych. Mi´kka woda lepiej wyp∏ukuje resztki proszku do prania, dzi´ki czemu wyprane tkaniny sà mi∏e w dotyku i pozbawione substancji alergizujàcych. Nasze ulubione ubrania z pewnoÊcià d∏u˝ej
zachowajà swoje pi´kne, intensywne kolory. Mi´kka woda sprawia, ˝e skóra jest jedwabiÊcie g∏adka i
delikatna. Kàpiel w takiej wodzie jest prawdziwà przyjemnoÊcià. W∏osy sà nawil˝one i majà pi´kny, aksamitny po∏ysk.
Mi´kka woda to gwarancja doskona∏ej czystoÊci bez koniecznoÊci u˝ywania du˝ych iloÊci Êrodków
myjàcych, które mogà wysuszaç i podra˝niaç skór´.
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Korzyæci p¸ynˆce z uzdatnionej wody

Zalety wody pozbawionej nadmiernych iloæci ýelaza i manganu
Woda po filtrze CosmoWATER Plus (opis urzàdzenia na str 12) pozbawiona jest nadmiernych iloÊci ˝elaza,
manganu, amoniaku oraz substancji organicznych, które zwykle spotykamy w wodzie z uj´cia w∏asnego.
Dzi´ki temu woda jest czystsza i bardziej klarowna. Na ceramice ∏azienkowej nie powstajà nieprzyjemne
zacieki, a pranie nie jest nara˝one na ˝ó∏tobràzowe plamy. Nie dopuszczamy do rozwoju bakterii ˝elazistych, które mog∏yby doprowadziç do zarastania rur wodociàgowych i, co najwa˝niejsze, chronimy nasze zdrowie.

Zalety przefiltrowanej wody
Woda przefiltrowana po filtrze CosmoWATER Carbon (opis urzàdzenia na str 13) to woda pozbawiona
zanieczyszczeƒ mechanicznych do 20 mikrometrów (gruboÊç w∏osa wynosi Êrednio 50-100 mikrometrów) oraz nieprzyjemnego zapachu chloru.
To czysta, orzeêwiajàca woda wysokiej jakoÊci, doskona∏a do picia i gotowania. Dzi´ki niej przygotowane potrawy i napoje sà du˝o smaczniejsze, a nasza skóra nie jest nara˝ona na wysuszenie i podra˝nienia.
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Urzˆdzenia CosmoWATER

CosmoWATER Standard 15
dla kot¸owni wodnych do 500kW oraz do mieszkaÄ (maks. 2 osoby) w budynkach wielorodzinnych
Zmi´kczacz CosmoWATER Standard 15 zawiera specjalne monosferyczne z∏o˝e jonowymienne,
które usuwa z wody jony wapnia i magnezu powodujàce twardoÊç wody. Gdy zdolnoÊç jonowymienna z∏o˝a jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zale˝noÊci od twardoÊci i iloÊci
zu˝ywanej wody), jest ono regenerowane roztworem soli.
Urzàdzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obs∏ugi ze strony u˝ytkownika, z wyjàtkiem
okresowego uzupe∏niania pojemnika z solà w tabletkach (nie cz´Êciej ni˝ co miesiàc).
CosmoWATER Standard 15 montuje si´ na g∏ównym przy∏àczu wody zimnej. Nale˝y pami´taç, ˝e przed
ka˝dym urzàdzeniem CosmoWATER nale˝y zamontowaç filtr wst´pny - np. CosmoCLEAN, celem zabezpieczenia g∏owicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Do instalacji urzàdzenia wystarczy miejsce z wejÊciem/wyjÊciem wody dla ca∏ego uk∏adu/mieszkania, gniazdem elektrycznym i odp∏ywem do kratki kanalizacyjnej.

Dane techniczne
Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu

m3 / h

1,2

Zakres ciÊnienia

bar

1,3-8,0

Obj´toÊç ˝ywicy

litry

15

m3 x °f

100

Ârednica przy∏àcza

cal

1

Konsumpcja wody na regeneracj´

litry

75-90

Konsumpcja soli na regeneracj´

kg

2,5

V / Hz

230 / 50

WydajnoÊç mi´dzy regeneracjami
w zale˝noÊci od twardoÊci wody
		
10°dH (17,8°f)
		
14°dH (24,9°f)
		
18°dH (32,1°f)
		
23°dH (40,9°f)

litry
litry
litry
litry

5600
4000
3100
2400

Wymiary: (wys./szer./g∏.)

mm

660 / 419 / 495

PojemnoÊç jonowymienna

Zasilanie

Przeglˆd wyposaýenia i podstawowych zalet
» sterowanie obj´toÊciowo-logiczne na podstawie prognozowania
» elektroniczna g∏owica sterujàca z podtrzymaniem pami´ci w przypadku zaniku napi´cia
» zabezpieczenie antyprzelewowe chroniàce przed zalaniem pomieszczenia w przypadku
przerw w dostawie energii elektrycznej
» urzàdzenie standardowo wyposa˝one w zawór by-pass z regulatorem twardoÊci wody
» alarm niskiego poziomu soli
Czy wiesz, ˝e...
» niezawodnoÊç, dzia∏anie bezobs∏ugowe
» niskie koszty eksploatacji
...unikalne monosferyczne z∏o˝e filtracyjne - to zwi´kszona
o ok. 10% wydajnoÊç urzàdzeƒ.
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Urzˆdzenia CosmoWATER

CosmoWATER Home 22
dla mniejszych dom—w jednorodzinnych (do 5 os—b/2 ¸azienek)
Zmi´kczacz CosmoWATER Home 22 zawiera specjalne z∏o˝e jonowymienne, które usuwa z wody jony
wapnia i magnezu powodujàce twardoÊç wody. Gdy zdolnoÊç jonowymienna z∏o˝a jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zale˝noÊci od twardoÊci i iloÊci zu˝ywanej wody),
jest ono regenerowane roztworem soli.
Urzàdzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obs∏ugi ze strony u˝ytkownika, z wyjàtkiem
okresowego uzupe∏niania pojemnika z solà w tabletkach (zwykle raz na kilka miesi´cy).
CosmoWATER Home 22 montuje si´ na g∏ównym przy∏àczu wody zimnej. Nale˝y pami´taç,
˝e przed ka˝dym urzàdzeniem CosmoWATER nale˝y zamontowaç filtr wst´pny - np. CosmoCLEAN,
celem zabezpieczenia g∏owicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Do instalacji urzàdzenia
wystarczy miejsce z wejÊciem/wyjÊciem wody dla ca∏ego domu, gniazdem elektrycznym
i odp∏ywem do kratki kanalizacyjnej.

Dane techniczne
Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu

m3 / h

2,0

Zakres ciÊnienia

bar

1,3-8,0

Obj´toÊç ˝ywicy

litry

22

m3 x °f

150

Ârednica przy∏àcza

cal

1

Konsumpcja wody na regeneracj´

litry

100 - 120

Konsumpcja soli na regeneracj´

kg

3,6

V / Hz

230 / 50

PojemnoÊç jonowymienna

Zasilanie
WydajnoÊç mi´dzy regeneracjami
w zale˝noÊci od twardoÊci wody
		
10°dH (17,8°f)
		
14°dH (24,9°f)
		
18°dH (32,1°f)
		
23°dH (40,9°f)

litry
litry
litry
litry

8400
6000
4700
3700

Wymiary: (wys./szer./g∏.)

mm

1168 / 419 / 502

Czy wiesz, ˝e...

...w porównaniu z konwencjonalnym zmi´kczaczem, urzàdzenia
CosmoWATER zu˝ywajà oko∏o 47%
mniej soli i oko∏o 50% mniej wody.

Przeglˆd wyposaýenia i podstawowych zalet
»
»
»
»
»
»
»
»
»

sterowanie obj´toÊciowo-logiczne na podstawie prognozowania
elektroniczna g∏owica sterujàca z podtrzymaniem pami´ci w przypadku zaniku napi´cia
automatyczna kontrola zu˝ycia z∏o˝a
zabezpieczenie antyprzelewowe chroniàce przed zalaniem pomieszczenia w przypadku przerw
w dostawie energii elektrycznej
urzàdzenie standardowo wyposa˝one w zawór by-pass z regulatorem twardoÊci wody
alarm niskiego poziomu soli
specjalny filtr w koszu górnym dystrybutora chroniàcy z∏o˝e przed zanieczyszczeniami i przed∏u˝ajàcy jego ˝ywotnoÊç
niezawodnoÊç, dzia∏anie bezobs∏ugowe
niskie koszty eksploatacji
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Urzˆdzenia CosmoWATER

CosmoWATER Exclusive Pure
dla wi«kszych dom—w jednorodzinnych (powyýej 5 os—b/2 ¸azienek)
Zmi´kczacz CosmoWATER Exclusive Pure zawiera specjalne monosferyczne z∏o˝e jonowymienne,
które usuwa z wody jony wapnia i magnezu powodujàce twardoÊç wody. Gdy zdolnoÊç jonowymienna z∏o˝a jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zale˝noÊci od twardoÊci wody
i iloÊci zu˝ywanej wody), jest ono regenerowane roztworem soli.
Urzàdzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obs∏ugi ze strony u˝ytkownika,
z wyjàtkiem okresowego uzupe∏niania pojemnika z solà w tabletkach (zwykle raz na kilka miesi´cy).
CosmoWATER Exclusive Pure montuje si´ na g∏ównym przy∏àczu wody zimnej. Nale˝y pami´taç, ˝e przed
ka˝dym urzàdzeniem CosmoWATER nale˝y zamontowaç filtr wst´pny - np. CosmoCLEAN, celem zabezpieczenia g∏owicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Do instalacji urzàdzenia wystarczy miejsce
z wejÊciem/wyjÊciem wody dla ca∏ego domu, gniazdem elektrycznym i odp∏ywem do kratki kanalizacyjnej.
NOWOÂå!
CosmoWATER Exclusive Pure wyposa˝ony jest w specjalny
uk∏ad do dezynfekcji z∏o˝a, eliminujàcy ewentualne mikroorganizmy, które mogà si´ pojawiç w przypadku braku
poboru wody

Dane techniczne
Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu

m3 / h

3,0

Zakres ciÊnienia

bar

1,3-8,0

Obj´toÊç ˝ywicy

litry

30

m3 x °f

220

Ârednica przy∏àcza

cal

1¼

Konsumpcja wody na regeneracj´

litry

150 - 180

Konsumpcja soli na regeneracj´

kg

4,5

V / Hz

230 / 50

WydajnoÊç mi´dzy regeneracjami
w zale˝noÊci od twardoÊci wody
		
10°dH (17,8°f)
		
14°dH (24,9°f)
		
18°dH (32,1°f)
		
23°dH (40,9°f)

litry
litry
litry
litry

12400
8800
6900
5400

Wymiary: (wys./szer./g∏.)

mm

1220 / 432 / 533

PojemnoÊç jonowymienna

Zasilanie

Czy wiesz, ˝e...

...˝ywotnoÊç ˝ywicy jonowymiennej przy prawid∏owej
eksploatacji urzàdzenia wynosi 7-10 lat?
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Urzˆdzenia CosmoWATER

Uk¸ad do dezynfekcji z¸oýa
Sk¸ada si« z:

Czy wiesz, ˝e...

...proces regeneracji z∏o˝a zachodzi
zawsze w godzinach najmniejszego
poboru wody? Ustawienie fabryczne
o 2:00 w nocy.

È sondy z elektrodami
È mikrowy¸ˆcznika
È okablowania

Uk∏ad zamocowany jest na linii solanki i automatycznie uruchamiany w trakcie procesu regeneracji.
Podczas solankowania, w przep∏ywajàcym roztworze soli zachodzi zjawisko elektrolizy, w wyniku której
w obszarze jednej z elektrod powstaje niewielka iloÊç wolnego chloru, który jest czynnikiem dezynfekujàcym.
Czy wiesz, ˝e...

...przep∏yw to okreÊlenie potoczne wskazujàce
ruch cieczy?
Nat´˝enie przep∏ywu to wielkoÊç fizyczna wskazujàca dok∏adnie iloÊç cieczy,
która przep∏ywa w okreÊlonej jednostce czasu
(na przyk∏ad l/s, l/min, m3/h...).

Solanka z niewielkà iloÊcià chloru jest kierowana
do butli ze z∏o˝em. Roztwór soli regeneruje z∏o˝e,
a chlor je dezynfekuje.

Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu - to maksymalne nat´˝enie przep∏ywu zalecane dla danego typu zmi´kczacza, tak, aby zdà˝y∏ ca∏kowicie
zmi´kczyç wod´ i nie powodowa∏ nadmiernej
straty ciÊnienia

Przeglˆd wyposaýenia i podstawowych zalet
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

sterowanie obj´toÊciowo-logiczne na podstawie prognozowania
NOWOÂå! uk∏ad do dezynfekcji z∏o˝a uruchamiany automatycznie podczas regeneracji urzàdzenia
elektroniczna g∏owica sterujàca z podtrzymaniem pami´ci w przypadku zaniku napi´cia
automatyczna kontrola zu˝ycia z∏o˝a
zabezpieczenie antyprzelewowe chroniàce przed zalaniem pomieszczenia w przypadku przerw
w dostawie energii elektrycznej
urzàdzenie standardowo wyposa˝one w zawór by-pass z regulatorem twardoÊci wody
wskaênik poziomu soli i alarmu niskiego poziomu soli
specjalny filtr w koszu górnym dystrybutora chroniàcy z∏o˝e przed zanieczyszczeniami
i przed∏u˝ajàcy jego ˝ywotnoÊç
rejestruje konsumpcj´ wody w ostatnich 7 dniach z uwzgl´dnieniem rozbioru wody w czasie
niezawodnoÊç, dzia∏anie bezobs∏ugowe
niskie koszty eksploatacji
wskaênik przep∏ywu wody uzdatnionej
wskaênik Êredniego dziennego zu˝ycia wody uzdatnionej
automatyczne oÊwietlenie wewnàtrz zbiornika soli
wbudowany modem do kontroli parametrów urzàdzenia dla zdiagnozowania uszkodzeƒ i awarii
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Urzˆdzenia CosmoWATER

CosmoWATER Plus
ze z¸oýem multifunkcyjnym (odýelaziajˆco-odmanganiajˆco-zmi«kczajˆcym)
Urzàdzenie CosmoWATER Plus wykorzystuje specjalne z∏o˝e, które usuwa z wody ˝elazo, mangan,
twardoÊç, amoniak oraz substancje organiczne. Kiedy z∏o˝e straci swoje w∏aÊciwoÊci, jest ono regenerowane wy∏àcznie roztworem soli, bez u˝ycia szkodliwych Êrodków chemicznych.
Urzàdzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obs∏ugi ze strony u˝ytkownika, z wyjàtkiem
okresowego uzupe∏niania pojemnika z solà w tabletkach.
CosmoWATER Plus montuje si´ na g∏ównym przy∏àczu wody zimnej. Nale˝y pami´taç, ˝e przed
ka˝dym urzàdzeniem CosmoWATER nale˝y zamontowaç filtr wst´pny - np. CosmoCLEAN,
celem zabezpieczenia g∏owicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Do instalacji urzàdzenia
wystarczy miejsce z wejÊciem/wyjÊciem wody dla ca∏ego domu, gniazdem elektrycznym i odp∏ywem
do kratki kanalizacyjnej.
Czy wiesz, ˝e...

...CosmoWATER Plus to idealne rozwiàzanie dla domków jednorodzinnych posiadajàcych wod´ z uj´cia w∏asnego. Dzi´ki w∏aÊciwoÊciom
zastosowanego z∏o˝a usuwa z wody nadmiar ˝elaza, manganu,
amoniaku i substancji organicznych, jednoczeÊnie zmi´kczajàc wod´.

Dane techniczne
Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu

m3 / h

0,8 - 1,2*

Zakres ciÊnienia

bar

1,3-8,0

Obj´toÊç ˝ywicy

litry

25

m3 x °f

100*

Ârednica przy∏àcza

cal

1

Konsumpcja wody na regeneracj´

litry

125 - 200

Konsumpcja soli na regeneracj´

kg

3,7

V / Hz

230 / 50

WydajnoÊç mi´dzy regeneracjami

litry

3100*

Wymiary: (wys./szer./g∏.)

mm

1213 / 419 / 502

PojemnoÊç jonowymienna

Zasilanie

* w zale˝noÊci od parametrów wody

Przeglˆd wyposaýenia i podstawowych zalet
» elektroniczna g∏owica sterujàca z podtrzymaniem pami´ci w przypadku zaniku napi´cia
» automatyczna kontrola zu˝ycia z∏o˝a
» zabezpieczenie antyprzelewowe chroniàce przed zalaniem pomieszczenia w przypadku
przerw w dostawie energii elektrycznej
Czy wiesz, ˝e...
» zawór by-pass
...po filtrze multifunkcyjnym CosmoWATER Plus twardoÊç wody
» wskaênik i alarm niskiego poziomu soli
ZAWSZE wynosi 0 stopni twardoÊci? Jest wodà mi´kkà!
» niskie koszty eksploatacji
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Urzˆdzenia CosmoWATER

CosmoWATER Carbon
ze z¸oýem wielofunkcyjnym do filtracji oraz poprawy w¸aæciwoæci organoleptycznych
wody
Urzàdzenie CosmoWATER Carbon zawiera kompozycj´ z∏o˝ filtracyjnych - w´giel aktywny, ˝wir filtracyjny, piasek oraz z∏o˝e inercyjne. Zapewnia ona filtracj´ mechanicznà na poziomie minimum 20
mikrometrów, a w´giel aktywny, eliminuje nieprzyjemny zapach chloru, a zarazem poprawia smak i
wyglàd wody.

Zasada dzia¸ania
Woda przep∏ywa przez z∏o˝e wielofunkcyjne od góry do do∏u. Uzdatniona woda kierowana jest poprzez wewn´trznà rur´ dystrybucyjnà do zaworu wielodrogowego, a stamtàd do instalacji. Regeneracja CosmoWATER Carbon wykonywana jest wy∏àcznie wodà, w programowalnych interwa∏ach
czasowych i o zadanej porze. Urzàdzenie pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga obs∏ugi ze
strony u˝ytkownika.
CosmoWATER Carbon montuje si´ na g∏ównym przy∏àczu wody zimnej. Nale˝y pami´taç, ˝e przed
ka˝dym urzàdzeniem CosmoWATER nale˝y zamontowaç filtr wst´pny - np. CosmoCLEAN, celem zabezpieczenia g∏owicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Do instalacji urzàdzenia wystarczy miejsce z wejÊciem/wyjÊciem wody dla ca∏ego domu, gniazdem elektrycznym
i odp∏ywem do kratki kanalizacyjnej.

Dane techniczne
Maksymalne nat´˝enie przep∏ywu

m3 / h

0,8 - 3,0*

Zakres ciÊnienia

bar

2,0 - 8,0

Sumaryczna obj´toÊç z∏ó˝

litry
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Nat´˝enie przep∏ywu wody
potrzebnej do p∏ukania

m3 / h

0,8

cal

1

V / Hz

230 / 50

-

czasowe

mm

898 / 343 / 301

Ârednica przy∏àcza
Zasilanie
Typ sterowania
Wymiary: (wys./szer./g∏.)

* w zale˝noÊci od parametrów wody

Przeglˆd wyposaýenia i podstawowych zalet
»
»
»
»
»
»
»
»

Czy wiesz, ˝e...

...˝ywotnoÊç z∏o˝a w zale˝noÊci
od parametrów wody wynosi
nawet do 10 lat.

zawór by-pass
ekonomiczny system regeneracji z∏ó˝ wy∏àcznie wodà
nie wymaga wymiany wk∏adów filtracyjnych
brak koniecznoÊci stosowania Êrodków chemicznych
brak znacznego spadku ciÊnienia wody, dzi´ki zastosowaniu unikalnego zaworu sterujàcego
nowoczesny wyglàd urzàdzenia odpowiada standardom i oczekiwaniom u˝ytkowników
nowy wyÊwietlacz i uk∏ad przycisków, wskaênik ledowy pod∏àczenia napi´cia elektrycznego
elektroniczna g∏owica sterujàca z podtrzymaniem pami´ci w przypadku zaniku napi´cia
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Schematy pod¸ˆczeÄ
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Przeglˆd podstawowych zalet

Jakoæ, nowoczesnoæ, funkcjonalnoæ
CosmoWATER to gama najnowoczeÊniejszych urzàdzeƒ do uzdatniania wody, które wyró˝niajà
si´ wysokà jakoÊcià i niezawodnoÊcià. Opatentowane, unikalne rozwiàzania zastosowane w tych
urzàdzeniach majà na celu uzdatnianie wody w sposób komfortowy, oszcz´dny i chroniàcy Êrodowisko
naturalne. Posiadajà unikalny design, sà w pe∏ni automatyczne, tanie w eksploatacji i trwa∏e.
Oferujemy produkt oraz Êwiadczymy us∏ugi na najwy˝szym poziomie.

Rodzina urzˆdzeÄ CosmoWATER

CosmoWATER

CosmoWATER

CosmoWATER

CosmoWATER

CosmoWATER

Carbon

Home 22

Exclusive Pure

Plus

Standard 15

Przeglˆd podstawowych zalet
»

sterowanie oparte na logicznym prognozowaniu, dzi´ki czemu stopieƒ zu˝ycia materia∏ów
eksploatacyjnych dostosowany jest do stopnia wyczerpania z∏o˝a, a proces regeneracji
zachodzi w zale˝noÊci od rzeczywistego i prognozowanego zu˝ycia wody (zawsze w godzinach
najmniejszego poboru wody - ustawienie fabryczne godzina 02:00)

»

zaawansowany technicznie, posiadajàcy szereg atrakcyjnych funkcji panel sterujàcy z ∏atwà
i intuicyjnà obs∏ugà

»

unikalna konstrukcja g∏owicy sterujàcej odporna na du˝e wahania ciÊnienia i gorszà jakoÊç
wody wodociàgowej (np. wysoki poziom zanieczyszczeƒ mechanicznych, ˝elazo, itp.)

»

opatentowany, przeciwpràdowy system regeneracji w urzàdzeniach CosmoWATER skutkujàcy
oczyszczaniem z∏o˝a poczàwszy od pok∏adów bardziej zanieczyszczonych, a w konsekwencji
mniejszym zu˝yciem wody i soli do regeneracji - mniejsze koszty eksploatacyjne.

»

urzàdzenia w pe∏ni automatyczne, nie wymagajàce obs∏ugi ze strony u˝ytkownika, z wyjàtkiem
okresowego uzupe∏niania pojemnika z solà (zwykle raz na par´ miesi´cy)

»

oszcz´dna eksploatacja bez u˝ycia szkodliwych Êrodków chemicznych (urzàdzenia
regenerowane wy∏àcznie wodà lub roztworem wody i soli w iloÊciach o ok. po∏ow´ mniejszych
ni˝ w konwencjonalnych filtrach i zmi´kczaczach)
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Przeglˆd podstawowych zalet
»

brak ryzyka powstawania w urzàdzeniach tzw. z∏ogów solnych oraz zalania pomieszczenia,
w którym znajduje si´ zmi´kczacz, dzi´ki unikalnemu systemowi regeneracji (automatyczne
nape∏nianie wodà zbiornika soli to pierwszy etap regeneracji, wi´c po jej zakoƒczeniu
w zbiorniku nie zalega woda)

»

system automatycznej regeneracji z∏o˝a w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu
czystoÊci mikrobiologicznej z∏o˝a

»

funkcja WAKACJE - regeneracja okresowa. Je˝eli pobór wody uzdatnionej jest okresowo wstrzymany (np. w czasie urlopu), istnieje mo˝liwoÊç ustawienia dodatkowej, oszcz´dnej regeneracji
urzàdzenia w ustalonych odst´pach czasu (np. co 7 dni). Pozwala to na unikni´cie procesu
degradacji z∏o˝a w wyniku braku eksploatacji i utrzymanie go w czystoÊci.

»

urzàdzenia kompletnie zmontowane i gotowe do dzia∏ania, kompaktowe, nie zajmujàce
wiele miejsca. Urzàdzenie nie wymaga instalacji dodatkowych modu∏ów przy∏àczeniowych.

Por—wnanie funkcji systemu sterowania zmi«kczaczy CosmoWATER
Funkcja

Typ zmi´kczacza CosmoWATER
Standard 15

Home 22

Exclusive Pure

Programowanie i wyÊwietlanie aktualnego czasu







Programowanie godziny rozpocz´cia regeneracji







Programowanie twardoÊci wody surowej







Programowanie trybu oszcz´dnej regeneracji







Funkcja regeneracji o najbli˝szej zaprogramowanej godzinie







Funkcja oczyszczania z∏o˝a w przypadku u˝ytkowania wody
o zwi´kszonej iloÊci zawiesiny







Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody

 (1-15dni)

 (1-15dni)

 (1-15dni)

Alarm niskiego poziomu soli







Serwisowy licznik przep∏ywajàcej wody







Ustawienie automatycznego za∏àczania si´ regeneracji po wyczerpaniu
zdolnoÊci jonowymiennej ˝ywicy w 97%







Licznik regeneracji







Pami´ç daty uruchomienia







Mo˝liwoÊç zmiany trybu wyÊwietlania czasu na 12 lub 24 godzinny







Ustawienie rodzaju u˝ywanej soli

-

-



Mo˝liwoÊç zmiany jednostek obj´toÊci na system anglosaski lub metryczny

-

-



Wskaênik przep∏ywu wody uzdatnionej

-

-



Informacja o Êrednim dziennym zu˝yciu wody uzdatnionej

-

-



OÊwietlenie wewnàtrz zbiornika soli

-

-
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Najcz«æciej zadawane pytania

Odpowiedzi na najcz«æciej zadawane pytania
Co naleýy zrobi z urzˆdzeniem przed wyjazdem na urlop i po powrocie?
D∏u˝sza nieobecnoÊç domowników oznacza brak przep∏ywu wody w instalacji, co mo˝e sprzyjaç
rozwojowi mikroorganizmów zarówno w samym orurowaniu, jak i w urzàdzeniach do uzdatniania
wody. Takiego zagro˝enia nie ma jednak podczas u˝ytkowania urzàdzeƒ CosmoWATER, poniewa˝
ka˝de z nich posiada specjalnà funkcj´ automatycznej regeneracji z∏o˝a w przypadku braku poboru
wody. Pozwala to na utrzymanie z∏o˝a w stanie gotowoÊci i zapobiega powstawaniu bakterii.
W celu unikni´cia ewentualnych problemów podczas automatycznej regeneracji urzàdzeƒ
CosmoWATER, przed wyjazdem na urlop wystarczy tylko sprawdziç, czy:
» urzàdzenie jest pod∏àczone do pràdu,
» urzàdzenie ma zapewniony dop∏yw wody (nie nale˝y zamykaç g∏ównego zaworu wody),
» zbiornik na sól jest pe∏en (nie dotyczy urzàdzenia CosmoWATER Carbon),
» odp∏yw pop∏uczyn jest prawid∏owo zamocowany (aby nie dosz∏o do zalania pomieszczenia).
Po powrocie nale˝y sprawdziç poziom soli i ewentualnie uzupe∏niç (nie dotyczy CosmoWATER Carbon).

Jakie sˆ przeciwwskazania zdrowotne stosowania stacji zmi«kczania wody i dlaczego?
Nie ma ˝adnych przeciwwskazaƒ przy codziennym stosowaniu w kontakcie ze skórà. Natomiast przy
spo˝ywaniu pewnà ostro˝noÊç powinny zachowaç osoby, które stosujà diet´ bezsolnà. Do regeneracji u˝ywa si´ chlorku sodu (soli kuchennej). W zwiàzku z tym, zmi´kczona woda zawiera wi´kszà
iloÊç sodu (Na) ni˝ woda twarda. Zmi´kczajàc ka˝dy 1 stopieƒ niemiecki twardoÊci, dodajemy
ok. 8,2 mg sodu na 1 litr wody. Osoby stosujàce diet´ bezsolnà powinny to uwzgl´dniç przy obliczaniu dziennego spo˝ycia soli.
JeÊli np. zmi´kczamy wod´ o twardoÊci 18 stopni niemieckich (Êrednia twardoÊç wody
w Polsce) do minimalnego poziomu 3 stopni niemieckich, zwi´kszamy iloÊç sodu
o 114,8 mg/l. Wypijajàc dziennie 3 litry wody, spo˝ywamy 344,4 mg sodu, co odpowiada ok. 0,87g
soli kuchennej. Jest to przyk∏adowa iloÊç soli zawarta w 1 kromce bia∏ego pieczywa.

Jaka twardoæ wody dla jakich instalacji (materia¸ instalacji) i dlaczego?
Twarda woda (powy˝ej 6-8 dH) powoduje wytràcanie si´ osadów w instalacji domowej, powodujàc
obni˝enie jej sprawnoÊci i w konsekwencji zniszczenie. Aby tego uniknàç zmi´kczamy wod´ w całej
instalacji.
W wyniku pracy zmi´kczacza otrzymujemy wod´ o twardoÊci ok. 0 dH (stopni niemieckich). Urzàdzenia
CosmoWATER Standard 15, Home 22 i Exclusive Pure wyposa˝one sà w regulator twardoÊci wypadkowej. Regulacja twardoÊci odbywa si´ poprzez proporcjonalne domieszanie wody wodociàgowej do
wody mi´kkiej i powinna odbywaç si´ według indywidualnych upodobaƒ u˝ytkownika, czy wymagaƒ
producentów kot∏ów. Jednym z parametrów, które nale˝y wziàç pod uwag´ jest materiał, z którego jest wykonana instalacja. Instalacje wody u˝ytkowej w gospodarstwach domowych wykonuje si´
najcz´Êciej z poni˝ej wymienionych materiałów. Przy ka˝dym z nich wskazujemy zalecanà twardoÊç.
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Najcz«æciej zadawane pytania

Odpowiedzi na najcz«æciej zadawane pytania - cd.
»

tworzywa sztuczne (głównie PVC, PP) – zalecana twardoÊç: od 0 do 3-4 dH (stopni niemieckich) w zale˝noÊci od upodobaƒ, twardoÊç wody w tych zakresach nie ma wpływu na trwałoÊç
instalacji,
miedê – ze wzgl´du na stosowanie miedzi o ró˝nej jakoÊci, zalecana jest twardoÊç: ok. 4 dH
(stopni niemieckich), woda o twardoÊci poni˝ej 4 dH (stopni niemieckich) mo˝e powodowaç
przyspieszone wypłukiwanie miedzi w przypadku stosowania miedzi o niskiej jakoÊci,
stal ocynkowana – zalecana twardoÊç: od 1,5 do 3-4 dH (stopni niemieckich)
stal kwasoodporna – zalecana twardoÊç: od 0 do 3-4 dH (stopni niemieckich) w zale˝noÊci
od upodobaƒ, twardoÊç wody w tych zakresach nie ma wpływu na trwałoÊç instalacji.

»

»
»

Nale˝y te˝ wspomnieç, ˝e minimalna, zalecana twardoÊç dla wody pitnej wynosi 3,4 dH.

Jak dzia¸a zabezpieczenie antyprzelewowe?
Jedynym realnym zagro˝eniem zainstalowania w domu zmi´kczacza jonowymiennego jest ewentualne niebezpieczeƒstwo zalania pomieszczenia. Mo˝e to nastàpiç na poczàtku regeneracji podczas
napełniania wodà zbiornika soli, w sytuacji, kiedy na przykład nastàpi przerwa w dostawie pràdu.
Aby tego uniknàç w zmi´kczaczach CosmoWATER stosowane sà zawory antyprzelewowe,
które działajà na zasadzie pływaka. W przypadku wzrostu poziomu wody w zbiorniku soli,
zawór pływakowy automatycznie odcina jej dalszy dopływ do zbiornika. Dodatkowo urzàdzenia
CosmoWATER wyposa˝one sà w króciec, który powinien byç połàczony za pomocà gi´tkiego
przewodu z bezciÊnieniowà instalacjà kanalizacyjnà.

Czy moýna stosowa zmi«kczacze CosmoWATER w przypadku korzystania z przydomowej
oczyszczalni æciek—w?
Podczas regeneracji zmi´kczacza, do kanalizacji trafia niewielka iloÊç soli. Sà to g∏ównie chlorki wapnia i magnezu oraz, w mniejszych iloÊciach, ˝elaza i sodu. W przydomowych oczyszczalniach Êcieków, biologiczne osady sà po˝ywkà dla bakterii, które dokonujà rozk∏adu osadów do stanu ciek∏ego.
W sposób naturalny, ale równie˝ na skutek chlorków z wody poregeneracyjnej, iloÊç bakterii
mo˝e byç zbyt ma∏a. Mo˝e to powodowaç obni˝enie sprawnoÊci procesu oczyszczania Êcieków.
W celu zapobie˝enia procesom biodegradacji, zaleca si´ stosowaç preparaty, które zawierajà bogatà
gam´ bakterii. W skuteczny sposób wspomagajà proces oczyszczania Êcieków.

Czy wiesz, ˝e...

...linia CosmoWATER to tak˝e testery do badania twardoÊci
wody, zawartoÊci ˝elaza i manganu w wodzie?
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Najcz«æciej zadawane pytania

Odpowiedzi na najcz«æciej zadawane pytania - cd.
Jak obliczy koszt eksploatacji urzˆdzenia wiedzˆc, ýe miesi«czne zuýycie wody wynosi
3m3, a twardoæ 25¡f? Co ile dni nastˆpi regeneracja?
TwardoÊç: 25°f (stopni francuskich) = 14°dH (stopni niemieckich)
Dla potrzeb zmi´kczania wody w gospodarstwach domowych dost´pne sà dwa urzàdzenia
CosmoWATER Home 22 i CosmoWATER Exclusive Pure:

CosmoWATER
Home 22

CosmoWATER
Exclusive Pure

TwardoÊç ogólna wody surowej

14°dH

Ârednia wydajnoÊç pomi´dzy 2 regeneracjami

8,8 m3

6,0 m3

Zu˝ycie wody

3 m3 / miesiàc

Teoretyczna cz´stotliwoÊç regeneracji
Cz´stotliwoÊç regeneracji w przypadku braku poboru wody
(czystoÊç mikrobiologiczna)

co ok. 2 miesiàce

co ok. 3 miesiàce

co 15 dni

co ok. 3 miesiàce
(urzàdzenie posiada układ
do dezynfekcji zło˝a)

Przyk∏ad: Ârednie zu˝ycie wody w rodzinie 3-4 osobowej wynosi ok. 15 m3/miesiàc.
Ârednie zu˝ycie wody w rodzinie 3-4 osobowej
Cz´stotliwoÊç regeneracji

15 m3 wody/miesiàc
15 m3/ 6,0 m3 = ok. 2,5
regeneracji w miesiàcu to
jest co ok. 12 dni

15 m3/ 8,8 m3 = ok. 2
regeneracji w miesiàcu to
jest co ok. 18 dni

Koszt jednej regeneracji
Koszt soli na 1 regeneracj´
Koszt wody na 1 regeneracj´
Koszt energii elektrycznej na 1 regeneracj´
Sumaryczny koszt 1 regeneracji
Koszt 1 m3 wody zmi´kczonej
Koszt 1-miesi´cznej eksploatacji

3,6 kg × 1,54 PLN/ 1 kg
≈ 5,54 PLN

4,5 kg × 1,54 PLN/ 1 kg
≈ 6,93 PLN

100 litrów × 6,00 PLN /1 m3 ≈
0,60 PLN

150 litrów × 6,00 PLN /1 m3
≈ 0,90 PLN

pomijalny

pomijalny

5,54 PLN + 0,60 PLN
≈ 6,14 PLN

6,93 PLN + 0,90 PLN
≈ 7,83 PLN

6,14 PLN / 6,0 m3
≈ 1,02 PLN

7,83 PLN / 8,8 m3
≈ 0,89 PLN

1,02 PLN/ 1 m3 × 15 m3
≈ 15,30 PLN

0,89 PLN/ 1 m3 × 15 m3
≈ 13,35 PLN

Powy˝sze koszty dotyczà twardoÊci ogólnej wody surowej 25°f (stopni francuskich) to jest 14dH
(stopni niemieckich).
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