Kompleksowa ochrona i komfort
dla ca∏ego domu
TECHNOLOGIE CZYSTEJ WODY

JUDO – „Fire-wall“ chroniàcy instalacje domowe przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, kamieniem i
korozjà.
Schemat uk∏adu do zabudowy za
wodomierzem gwarantujàcy bezpieczeƒstwo oraz komfort korzystania ze zdrowej i bezpiecznej wody
w ca∏ym domu.
Elementy uk∏adu: filtr mechaniczny
PROFI-PLUS, urzàdzenie zmi´kczajàce wod´ QUICKSOFT-DUO,
pompka dozujàca JULiA.

Codzienny komfort korzystania z mi´kkiej wody

Koniec z osadami kamienia!
Rozpuszczone w wodzie zwiàzki wapnia sà najcz´stszà przyczynà
awarii instalacji grzewczych, sprz´tu gospodarstwa domowego,
a tak˝e instalacji wodnych.
Skutki sà znane: rury zatkane kamieniem, niepotrzebne straty ciep∏a,
kosztowne naprawy armatury, pralek, pieców centralnego ogrzewania,
itp.

Kompaktowy zestaw jonowymienny do usuwania z
wody zwiàzków wapnia, dzi´ki czemu mo˝na stale
korzystaç z mi´kkiej wody.

Dzia∏a podwójnie:
chroni instalacj´ przed kamieniem,
a zdrowie przed bakteriami z grupy Legionella.

BIOSTAT-COMBI
manualny

BIOSTATCOMBIMAT
automatyczny

BIOSTAT-COMBI to po∏àczenie dwóch funkcji:
– „unieszkodliwiania” zawartych w wodzie
zwiàzków wapnia w oparciu o zjawiska
fizykochemiczne – nie dopuszczajàc do
tworzenia si´ sta∏ych osadów na Êciankach
przewodów,
– zapobiegania rozwojowi w ciep∏ej wodzie
bakterii wywo∏ujàcych tzw. grypogoràczk´
lub chorob´ legionistów.
Certyfikowana
ochrona przed
kamieniem wg
DVGW-W 510

Zapobieganie stratom ciep∏a
i awariom instalacji
centralnego ogrzewania
Miejsce monta˝u
urzàdzeƒ ochronnych
obiegów centralnego
ogrzewania.

JUDO Power-Set

HEIFI-FÜL
♦ Automatyczny zestaw do
dopuszczania wody sieciowej
do obiegów centralnego ogrzewania
♦ Spe∏niajàcy wszystkie krajowe
i europejskie normy
♦ Gwarancja sta∏ego ciÊnienia
wody w systemie
♦ Bezpieczne po∏àczenie z instalacjà wody pitnej poprzez
zawór antyska˝eniowy
♦ Brak mo˝liwoÊci cofni´cia si´
wody obiegowej i ska˝enia
wody pitnej
♦ Wygoda i oszcz´dnoÊç czasu
przy dopuszczaniu wody i
odpowietrzaniu systemu CO.
♦ Mo˝liwoÊç automatycznego
p∏ukania filtra HEIFI-TOP
czystà wodà

Ju˝ od ponad
70 lat

HEIFI-TOP
♦ Samoczyszczàcy filtr wody
obiegowej
♦ Ograniczenie strat ciep∏a do
minimum, dzi´ki oczyszczeniu
wody z osadów
♦ Automatyczne odpowietrzanie
♦ Lepsza wymiana ciep∏a
♦ Ochrona przed korozjà
♦ Bardzo ma∏e opory przep∏ywu
♦ Wy˝sza sprawnoÊç i d∏u˝sza
˝ywotnoÊç systemu CO.
♦ Brak wk∏adów wymiennych

JUDO quality
management
We are certified according

ISO 9001:2000

JakoÊç Made in Germany:

...zabezpieczony jest bezpieczny
Doradztwo i serwis

PHU SAYMON Sp.z o.o.
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Email: saymon@saymon.com.pl
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www.saymon.com.pl

Woda krà˝àca w
obiegu starszych
systemów CO.

Ta sama woda po
zabudowie filtra
HEIFI-TOP.

Doskona∏a
woda

www.uzdatnianiewody.com
1930994 · 050702 · JD · DH

Szybki monta˝
Dzi´ki przy∏àczu JUDO
QUICKSET-E wykonacie
Paƒstwo monta˝
sprawnie, szybko i bez
dodatkowych kosztów.

Filtry ochronne JUDO z
p∏ukaniem wstecznym

Woda bez zanieczyszczeƒ
mechanicznych!

Zalety, których nie da si´
podwa˝yç:
◆ oszcz´dne w eksploatacji –
Precyzyjny
dobór do
ka˝dego projektu

SPEEDY
manualny

Filtry ochronne JUDO z
p∏ukaniem wstecznym –
rozwiàzania najwy˝szej
klasy

◆
SPEEDY
automatyczny

◆
JUKO
manualny

Ochrona przed korozjà poprzez usuwanie z wody sta∏ych
zanieczyszczeƒ

Dla ochrony przed korozjà instalacji wodociàgowej wewnàtrz
budynków, a tak˝e zapobiegania awariom nowoczesnych urzàdzeƒ
gospodarstwa domowego, drogiej armatury itp. zaleca si´ monta˝
mechanicznych filtrów ochronnych na przy∏àczu wody pitnej
bezpoÊrednio za wodomierzem.
Filtry ochronne JUDO zatrzymujà na siatce filtracyjnej wszystkie
zanieczyszczenia p∏ynàce z wodà o czàstkach wi´kszych ni˝ 0,1 mm
nie zmieniajàc sk∏adu fizyko-chemicznego wody.
Bàdêmy zapobiegliwi przed potencjalnymi szkodami i awariami
montujàc nowoczesne filtry ochronne.

◆

◆

■ filtry samoczyszczàce
■ bez wymiany wk∏adów
filtracyjnych
Ka˝dego roku dochodzi do setek awarii w budynkach mieszkalnych i
u˝ytecznoÊci publicznej na skutek p´kania skorodowanych rur. Ich
najcz´stszà przyczynà jest korozja punktowa powodowana przez
drobne i gruboziarniste zanieczyszczenia mechaniczne wyp∏ukiwane
przez wod´ ze starych rur wodociàgowych.

◆

JUKO
automatyczny

Ochrona
przed
korozjà oraz
awariami
urzàdzeƒ i
armatury

Filtry ochronne z
p∏ukaniem wstecznym:
■ spe∏niajàce najostrzejsze
normy techniczne
■ dla domów jedno- i
wielorodzinnych oraz
zak∏adów produkcyjnych

◆

˝adnych wk∏adów wymiennych,
p∏ukanie wy∏àcznie czystà wodà
skuteczne i szybkie – krótkie
p∏ukanie przy niewielkim zu˝yciu
wody
∏atwe w obs∏udze – p∏ukanie siatki
filtracyjnej przez obrót pokr´t∏a na
g∏owicy filtra (wersja manualna)
inowacyjny – opatentowany,
najskuteczniejszy system
punktowego czyszczenia siatki
filtracyjnej
praktycznie – bez straty wydajnoÊci
nawet w czasie procesu p∏ukania
siatki filtracyjnej
praktycznie – sygna∏em dêwi´kowym przypominajà o koniecznoÊci
p∏ukania (wersja manualna)
trwa∏e – dzi´ki zaworom ceramicznym gwarantujà bezawaryjnà
eksploatacj´ przez wiele lat

Dodatkowe cechy w∏aÊciwe filtrom
JUKO:
◆ zawór redukcyjny zabezpieczajàcy
instalacj´ domowà przed
gwa∏townymi skokami ciÊnienia
◆ mniejsze zu˝ycie wody dzi´ki
redukcji ciÊnienia
◆ mo˝liwoÊç regulacji ciÊnienia
wody w szerokim zakresie od
1,5 do 6 bar
Dodatkowe cechy w∏aÊciwe filtrów
PROFI:
◆ posrebrzana siatka filtracyjna
zapobiegajàca rozwojowi bakterii
wewnàtrz filtra

My korzystamy z rozwiàzaƒ JUDO

Najsmaczniejsza,
zdrowa woda
PURE@TAP: êród∏o czystej i zdrowej
wody pozbawionej zanieczyszczeƒ mechanicznych i bakterii, ale za to bez usuwania
potrzebnych do ˝ycia mikroelementów.
3-stopniowy proces oczyszczania: mikrofiltracja – filtracja na w´glu aktywnym –
ochrona przed rozwojem bakterii
◆ Czysta woda bez dodatku jakichkolwiek
Êrodków chemicznych
◆ Wyczuwalnie lepszy smak i zapach
◆ Zdrowa woda do gotowania i picia
◆ 99,99 % skutecznoÊç w usuwaniu
wszelkich zanieczyszczeƒ i bakterii
◆ ¸atwy monta˝ w szafce zlewozmywaka

Zestawy
dozujàce JUDO

Koniec z rdzawà wodà i korozjà rur.

przed

po w∏àczeniu do
instalacji
pompki
JULiA

Dosierpumpe

JULIA – gwarantowana,
skuteczna ochrona przed
korozjà i osadami kamienia
wewnàtrz instalacji wody
pitnej.

