
Pracujemy dla Was 
od 30 lat

www.klarwod.pl

FILTRY  
DO WODY

katalog 
produktów



katalog 
produktów

FILTRY  
DO WODY

ZMIĘkCZaCZe koMpaktowe nowośCI
ZMIĘkCZaCZe koMpaktowe
ZMIĘkCZaCZe dwueleMentowe  FJ k

urZądZenIa MultIFunkCyJne FJ aq
ZMIĘkCZaCZe do praCy CIągłeJ FJ k twIn

osMoZa prZeMysłowa ro klar
systeMy deMIneralIZaCJI wody deMI klar
systeMy deMIneralIZaCJI wody deMI C.o.

odżelaZIaCZe Fo kl/tM
odżelaZIaCZe Fo gr
FIltry uZdatnIaJąCe Fu gaC
korpusy FIltrów
wkłady do FIltrów 

doMowe systeMy odwróConeJ osMoZy (ro) 
wkłady FIltraCyJne do ro 
akCesorIa do ro 

FIltry do kuChnI I łaZIenkI

Złoże klarsanIt

laMpy uv

tabletkI solne

żywICa pursanIt Cer-e 100

autoMat preFIltr

helIx pro generator Fal

wylewkI
ZłąCZkI

o nas

3 - 5
2

22
23

1

6 - 21

24 - 25
26 - 27

32 - 33
34 - 35

28
29
30
31
31

36 - 37
38 - 39
40 - 41

43 - 44
45
45
46
47
48
49

 42

www.klarwod.pl

 
Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna

(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08

biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



1

FILTRACJA WODY jest naszą specjalnością od 1990 roku, 
 kiedy to jako jedni z pierwszych w Polsce projektowaliśmy  
nOWOCzesne FILTRY DO WODY DLA DOmu I pRzemYsłu.

Nasze DOśWIADCzenIe, WIeDzA I umIeJęTnOśCI  
pozwalają nam na kompleksowe ROzWIązYWAnIe wszelkich  
pRObLemóW  zWIązAnYCh z zAnIeCzYszCzenIem WODY.

śCIsłA speCJALIzACJA daje naszym Klientom gwarancję,   
że dostarczone przez nas urządzenia i usługi są dokładnie   
dopasowane do Ich potrzeb i oczekiwań.

We własnym zakresie wykonujemy AnALIzY WODY, pROJekTY 
sTACJI, dobieramy i dostarczamy wysokiej klasy FILTRY DO WODY. 
Wytwarzamy również sTACJe RO (odwrócona osmoza),  
zmIękCzACze, ODżeLAzIACze, ODmAngAnIACze,  
FILTRY WęgLOWe i inne urządzenia.

www.klarwod.pl
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Dane techniczne:

Średnica rur ½ʺ, ¾ʺ, 1ʺ, 1 ¼ʺ
lub od 15 do 32 mm

Zasilanie 230 v, 50 hz, 12 v

ilość cewek 4

Moc 15 w

Wymiary sterownika 
(wys x szer x głęb):

149 mm  x  199 mm 
 x  42 mm

zakres temperatury  
otoczenia cewek 5 °C - 90 °C

NajNowsze  
miKroprocesorowe
urządzeNie eleKtroNiczNe,

produKt 
polsKi
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zaLeTY:

którego działanie polega na generowaniu  
zmiennych pól elektromagnetycznych.

Urządzenie z funkcją dekrystalizacji  
działające zarówno na rurach do  
zimnej i gorącej wody w tym 
samym czasie.

Osobne, niezależne wyjścia  
na cewki do zimnej i ciepłej wody.  

Dzięki zastosowaniu mikroprocesora  
w helixpRO można dostosować  
parametry pracy w zakresie różnych 
średnic oraz typu i rodzaju instalacji.

WLaScIWOScI:nOWOść !!!

AbsOLuTnA

Zwalcza kamień -  oczyszcza system  
instalacji i urządzenia hydrauliczne
Gwarantuje wysoki przepływ wody  
w rurociągach i urządzeniach
Skuteczny także przy bardzo  
wysokim stopniu twardości wody
Woda nie traci ważnych minerałów
Dotykowe menu PL, ENG, RUS

Urządzenie helixpRO to nowoczesna propozycja dla  
budownictwa jednorodzinnego i budynków wielorodzinnych.  
Powstało z myślą o Klientach zainteresowanych jednoczesnym  
uzdatnianiem wody ciepłej i zimnej. 

Zmienne pole elektromagnetyczne oddziaływuje na rozpuszczone  
w wodzie cząsteczki wodorowęglanu wapnia i magnezu burząc ich 
strukturę, tworząc węglan wapnia i magnezu w postaci monokryształów.  
W procesie tym tracą one swoje dotychczasowe właściwości  
tworzenia trwałych osadów wewnątrz urządzeń i instalacji.

W helixpRO zastąpiono proces chemicznego uzdatniania wody  
procesem fizycznym. Innowacją HelixPRO jest zastąpienie  
uzdatniaczy chemicznych impulsami pola elektromagnetycznego. 
Urządzenie montowane jest na rurach.

Urządzenie jest instalowane na rurach, 
niezależnie od rodzaju materiału  
i średnicy przekroju; 
Niewielkie wymiary sterownika  
i cewek - przystosowane do   
instalowania na małych przestrzeniach 
(np. mieszkania i domy jednorodzinne)
Możliwość jednoczesnego uzdatniania 
wody ciepłej i zimnej (pod warunkiem,  
że instalacje wody ciepłej i zimnej  
przebiegają w pobliżu siebie);
HelixPRO jest przyjazny dla środowiska, 
nie wymaga stosowania soli bądź innych 
regenerantów.
Niski koszt eksploatacji urządzenia

Działanie:

ZASILACZ 
230/12 V



cS quaDRO
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy nOWOść W nAszeJOFeRCIe

Intuicyjny wyświetlacz graf iczno-
-tekstowy z polskim menu 
Zmniejszone zużycie wody i soli  
nawet o ponad 30%
Mały pobór energii elektrycznej 
Niskie koszty eksploatacji dzięki  
możliwości regulacji czasów cykli pracy 
Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych
Elegancka, kompaktowa obudowa 
gwarantuje oszczędność miejsca

www.klarwod.pl3
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25L  •  30L •  43L 



cS FOLeO
dosKoNaŁe  
zmiĘKczaNie  
NowoczesNy
desigN

Nowoczesny zmIękCzACz kLAsY  
pRemIum. Jest to doskonały system typu 
„plug and play”, którego koncepcja  
i wykonanie powodują, że jego wydajność 
jest lepsza od produktów  
konkurencyjnych z najwyższej półki. 

Zużycie soli w nowym FOLeO jest niższe 
nawet o 50% w porównaniu z innymi 
zmiękczaczami dostępnymi na rynku.  
Jest kompaktowy i wyposażony w  
najbardziej zaawansowane technologie 
dostępne w głowicach sterujących.  
Wykonany jest z polimerów, które  
spełniają najbardziej wymagające  
europejskie normy dotyczące wody pitnej.   

www.klarwod.pl

Ekran dotykowy 5800 XTR
Regeneracja typu „up-flow” 
(w kierunku przeciwnym do przepływu)  
z zablokowanym złożem żywicy  
i zmienną regeneracją solanki.
Wbudowana funkcja chlorowania 
zapewnia automatyczną dezynfekcję 
żywicy
Zintegrowany bypass z nierdzewnej 
stali, z jednym zaworem ręcznym 
Wygodna, uchylna pokrywa do  
zbiornika soli 
Automatyczny zawór bezpieczeństwa 
dopływu solanki
Wyjmowany zbiornik soli
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ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

15L  •  20L  •  30L

zaLeTY:

nOWOść !!!

AbsOLuTnA



ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

cS maRea

Niezawodna, automatyczna 
sTACJA zmIękCzAnIA WODY, 
zamknięta w atrakcyjnej,  
opływowej obudowie  
w kształcie kropli.

Wygraj walkę z “kamieniem” w dobrym  
stylu. Oszczędzaj; zmniejsz zużycie 
proszków do prania i środków czystości 
nawet o 50%. 

Kolorowy wyświetlacz LCD  
zintegrowany z wysuwanym panelem
Automatyczna, elektroniczna głowica  
czasowo-objętościowa z bypassem
Intuicyjny wyświetlacz graf iczno 
-tekstowy z polskim menu
Zabezpieczenia antyzalaniowe
Podtrzymanie pamięci ustawień  
sterownika na wypadek braku  
zasilania

bezKompromisowy 
zmiĘKczacz 

www.klarwod.pl5

nOWOść W nAszeJOFeRCIe

10L  •  25L  •  30L

zaLeTY:



Połączenie zmIękCzAnIA WODY  
I AbsORpCJI nA WęgLu AkTYWnYm  
w jednym urządzeniu zaprojektowane  
zostało także dla osób ze skłonnością  
do reakcji alergicznych na twardą wodę,  
chlor oraz metale ciężkie.

Urządzenie Cs CARbOn kontrolowane jest  
przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie  
parametrów pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu 
możesz użytkować swoje urządzenie w  
sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać 
się będzie automatycznie, co pozwoli  
zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Głowica kontrolowana jest prostym  
oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie 
LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja  
o trybie regeneracji, pozostałej objętości  
lub liczbie dni do regeneracji.

Cs CARbOn pozwala oszczędzać miejsce 
oraz pieniądze, gdyż DWA nIezALeżne 
FunkCJOnALnIe uRząDzenIA zostały  
zaprojektowane w jednej obudowie.

złoże  
kdf

WĘGIeL
AkTYWNY

MIĘkkA 
WodA

Polskie menu

W pełni sterowane cykle pracy

Możliwość manualnej zmiany cykli

Podtrzymanie parametrów pracy do 30 dni

przy zaniku dostaw energii elektrycznej

Sterownik SE

Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej

Bezpieczny prąd zasilania 12 V

Łatwa obsługa

Duży wyświetlacz - bez niezrozumiałych kodów

skrótów; menu graf iczne jak w smartfonie

Precyzyjna kontrola pracy sterownika z pomocą

elektronicznych sensorów

Dostęp do historii serwisów

Tryb wakacyjny - oszczędność wody i soli

Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass;

podłączenia wykonane w technologii szybkozłączy

cS caRbOn
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

www.klarwod.pl6

FunkcjOnaLnOSc:



Ilość WODY uzDATnIOneJ między 
regeneracjami to przy 15 dh 5 m³.

Zalecany jest przegląd urządzeNia  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

twardość caco3

mg/dm3
Żelazo

mg/dm3
mangan
mg/dm3

odczyn
pH

jon amonowy
mg/dm3

Dopuszczalna 
norma 60 - 500 0,2 0,05 6,8 - 9,5 0,5

www.klarwod.pl

daNe tecHNiczNe:

eKsploatacja:budowa:
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model urządzeNia cs carboN

Przepływ (m3/h) 1,7

Pojemność złoża (litr) 26

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 63

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2 - 3

Pojemność zbiornika na sól (kg) 58

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 111

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

maKsymalNe dopuszczalNe parametry wody:

Sterownik

Węgiel

Żywica

KDF

Kosz dolny

Sól  
tabletkowa

Zbiornik 
ciśnieniowy

Pokrywa  
zbiornika 
solanki

Studnia  
pływaka

Solanka

Pływak

złOże (węgiel) należy wymienić  
po mAx. 5 LATACh eksploatacji. 

Zmiękczacz wody Cs CARbOn jest  
całkowicie bezobsługowy. należy  
jedynie pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 



ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

12L  •  20L  •  25L  •  30L

idealNe zmiĘKczaNie  
i bezawaryjNoŚĆcS HeLIX

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa  
sTACJA zmIękCzAnIA WODY, która  
znakomicie redukuje twardość wody,  
usuwając z niej sole wapnia i magnezu.

Zastosowanie nOWOCzesnYCh  
TeChnOLOgII wraz z szeregiem 
zAbezpIeCzeń AnTYzALAnIOWYCh  
gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza  
oraz jego długowieczność.

Smukła, nowoczesna linia obudowy

Szeroka gama pojemności urządzeń  

- 4 modele (dwie wielkości obudów)

Super mocna obudowa (o 30% grubsze

ścianki od innych produktów na rynku)

Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe

Stała kontrola parametrów pracy urządzenia

Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

Polskie menu

Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze 

głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na  

uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej

Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik  

pozwala na kontrolę wszystkich ustawień

Zawór typu bypass

Tłok pokryty teflonem

30 dni podtrzymania pamięci ustawień  

sterownika bez dostawy prądu

Łatwy dostęp do inżektora

Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)

Najlepsza gŁowica  
w swojej Klasie

8 www.klarwod.pl
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Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około 
5 - 10 LATACh eksploatacji. 

Zmiękczacz wody Cs heLIx jest całkowicie 
bezobsługowy. należy jedynie pamiętać,  
by RAz nA 2 mIesIąCe uzupełnić  
sóL TAbLeTkOWAną. 

daNe tecHNiczNe:

maKsymalNa wydajNoŚĆ miĘdzy regeNeracjami przy zaŁoŻoNej twardoŚci (m3)

twardoŚĆ wody 
(stopnie niemieckie) cs Helix 12 cs Helix 20 cs Helix 25 cs Helix 30

15 dh 2,2 3,5 4,3 5,2

23 dh 1,4 2,2 2,8 3,4

33 dh 1,0 1,6 2,0 2,4

model urządzeNia cs Helix 12 cs Helix 20 cs Helix 25 cs Helix 30

Przepływ (m3/h) 1 1,4 1,9 2,5

Pojemność złoża (litr) 12 20 25   30

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 33 52 65 78

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 1,5 2 2,5 3,0

Pojemność zbiornika na sól (kg) 23 63 58 58

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 114 32 / 50 / 114 32 / 50 / 114

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 8ʺ / 17ʺ 8ʺ / 35ʺ 10ʺ / 35ʺ 10ʺ / 35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ 

www.klarwod.pl9
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noWoczesny i styloWy 
z m i Ę K c z a c z  
naJWyŻszeJ Klasy

cS eXcLuSIVe
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

Polskie menu

W pełni sterowane cykle pracy

Możliwość manualnej zmiany cykli

Podtrzymanie parametrów pracy do 30 dni

przy zaniku dostaw energii elektrycznej

Sterownik SE

Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej

Bezpieczny prąd zasilania 12 V

Łatwa obsługa

Precyzyjna kontrola pracy sterownika za pomocą

elektronicznych sensorów

Wgląd w historię wykonanych serwisów

Tryb wakacyjny - oszczędność wody i soli

Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass;

podłączenia wykonane w technologii szybkozłączy

JAkOść WODY, która płynie w naszych 
kranach, ma niebagatelne znaczenie nie  
tylko dla naszego zdrowia i samopoczucia.

Zmiękczacz Cs exCLusIve gwarantuje 
oszczędność energii, wody i środków  
czystości, a co za tym idzie, pieniędzy.

TWARDA WODA wpływa negatywnie na stan 
pranych w niej ubrań, mytych w niej naczyń,  
na żywotność armatury i sprzętów domowych.

Wody używamy do przygotowywania  
posiłków czy napojów, ale także do prania  
i sprzątania. Jej jakość wpływa na stan kotła 
i instalacji grzewczej jak i na sprzęt AGD oraz 
armaturę, podobnie jak na ludzki organizm.

Pozwala również OgRAnICzYć WYDATkI  
na konserwację kotła, instalacji grzewczej  
oraz wymianę sprzętu AGD i armatury, a także 
na rzeczy i odzież, które za pomocą wody 
czyścimy.

12L  •  25L

www.klarwod.pl10
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daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs exclusive 12 cs exclusive 25

Przepływ (m3/h) 1 1,9

Pojemność złoża (litr) 12 25

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 36 75

Średnie zużycie soli  
na regenerację (kg) 1,2 3

Pojemność zbiornika na sól (kg) 23 58 

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 111

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 17ʺ 10ʺ / 35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

www.klarwod.pl11

Ilość WODY uzDATnIOneJ między 
regeneracjami to przy 15 dh 5 m³.

eKsploatacja:
Zmiękczacz wody Cs exCLusIve jest  
całkowicie bezobsługowy. należy jedynie  
pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 

Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około 
5 - 10 LATACh eksploatacji. 



www.klarwod.pl

10L  •  20L  •  25L  
cS RubY
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

Przeznaczone do usuwania twardości wody 
w domach jednorodzinnych, restauracjach,  
myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

Prosta obsługa i bezawaryjna praca  

zmiękczacza

Niskie koszty eksploatacyjne  

Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni

Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych

Wysokowydajna żywica jonowymienna

Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe

Stała kontrola parametrów pracy urządzenia

Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

Polskie menu

Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze 

głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na  

uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej

Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik  

pozwala na kontrolę wszystkich ustawień

Zawór typu bypass

Tłok pokryty teflonem

30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu

Łatwy dostęp do inżektora

Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)

Najlepsza gŁowica  
w swojej Klasie

dają wymierne efekty ekonomiczne:  
zmniejszają o 50% zużycie proszków  
do prania i środków czystości.  

zMięKczacze Do 
WoDy uŻytKoWeJ  

12

zaLeTY:

FunkcjOnaLnOSc:



www.klarwod.pl

daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs ruby 10 cs ruby 20 cs ruby 25

Przepływ (m3/h) 1 1,4 1,7

Pojemność złoża (litr) 10 20 25

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 21 51 64

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 1,0 2,0 2,5

Pojemność zbiornika na sól (kg) 21 46 59

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 23 / 44 / 65 23 / 44 / 111 23 / 44 / 132

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 8ʺ / 17ʺ 8ʺ /  35ʺ 8ʺ /  44ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

maKsymalNa wydajNoŚĆ miĘdzy regeNeracjami przy zaŁoŻoNej twardoŚci (m3)

twardoŚĆ wody 
(stopnie niemieckie) cs ruby 10 cs ruby 20 cs ruby 25

15 dh 1,4 3,4 4,1

23 dh 0,9 2,1 2,4

33 dh 0,6 1,5 1,8
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eKsploatacja:

złOże należy wymienić po około  
5 - 10 LATACh eksploatacji. 

Zmiękczacz wody Cs RubY jest całkowicie 
bezobsługowy. należy jedynie pamiętać,  
by RAz nA 2 mIesIąCe uzupełnić  
sóL TAbLeTkOWAną. 

Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.



Całkowicie automatyczna, bezobsługowa  
stacja zmiękczania wody przeznaczona  
do stosowania na głównym ujęciu wody  
w budynkach mieszkalnych i domach  
jednorodzinnych.

Europejska jakość za rozsądne pieniądze.

Gwarantuje redukcję twardości wody  
poprzez usunięcie z niej soli wapnia  
i magnezu.

KoMPaKtoWy  
z m i Ę K c z a c z 
naJWyŻszeJ Klasy

Ekonomiczny w eksploatacji
Przyjazny dla zdrowia i środowiska
Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie  
obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
Dwa systemy antyzalaniowe
Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

Polskie menu
Bardzo wygodna, niezawodna i prosta 
głowica sterująca wraz z mixingiem  
- pozwala na uzyskanie dowolnej  
twardości wody uzdatnionej
Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy
Funkcje diagnostyczne - elektroniczny
sterownik pozwala na kontrolę wszystkich  
ustawień

Zawór typu bypass

20L  •  30L  
cS DenVeR
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

www.klarwod.pl14

zaLeTY:

FunkcjOnaLnOSc:



daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs deNver 20 cs deNver 30

Przepływ (m3/h) 1,4 2,2

Pojemność złoża (litr) 20 30

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 60 84

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,0 3,0

Pojemność zbiornika na sól (kg) 41 61

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 34 / 51 / 81 34 / 51 / 104

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ /  26ʺ 10ʺ /  35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

maKsymalNa wydajNoŚĆ miĘdzy regeNeracjami przy zaŁoŻoNej twardoŚci (m3)

twardoŚĆ wody 
(stopnie niemieckie) cs deNver 20 cs deNver 30

15 dh 4,0 5,6

23 dh 2,6 3,6

33 dh 1,8 2,5

www.klarwod.pl15

Zmiękczacz wody Cs DenveR jest  
całkowicie bezobsługowy. należy jedynie  
pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 

eKsploatacja:

Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około  
5 - 10 LATACh eksploatacji. 



Mniejsze zużycie soli

Wydłużony czas działania złoża

Ilość popłuczyn zmniejszona o 30%

Zwarta, sprawdzona konstrukcja

Łatwiejszy montaż - podłączenie  

hydrauliczne na szybkozłączki

W pełni sterowalne cykle pracy

Możliwośc ręcznej zmiany cykli pracy

Złoże monosferyczne jako opcja  

dodatkowa

8L •  12L •  20L •  25L  

zMięKczacz KoMPaKtoWy

polskie menu

bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze 

głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na  

uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej

Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik  

pozwala na kontrolę wszystkich ustawień

Zawór typu bypass

tłok pokryty teflonem

30 dni podtrzymania ustawień pracy bez  

dostawy prądu

łatwy dostęp do inżektora

prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)

Najlepsza gŁowica  
w swojej Klasie

dają wymierne efekty ekonomiczne:  
zmniejszają o 50% zużycie proszków  
do prania i środków czystości.  

Przeznaczone do usuwania twardości  
wody w domach jednorodzinnych,  
restauracjach, myjniach samochodowych, 
kotłowniach itp.

zMięKczacze Do 
WoDy uŻytKoWeJ  

cS cRISTaL / Ocean

www.klarwod.pl16

zaLeTY:

FunkcjOnaLnOSc:



www.klarwod.pl

daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs cristal / 
oceaN 8

cs cristal / 
oceaN 12

cs cristal / 
oceaN 20

cs cristal / 
oceaN 25

Przepływ (m3/h) 0,6 1,0 1,4 1,9

Pojemność złoża (litr) 8 12 20 25

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 21 31 52 65

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 1,0 1,5 2,0 2,5

Pojemność zbiornika na sól (kg) 21 19 60 50

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 32 / 50 / 67 32 / 50 / 67 32 / 50 / 114 32 / 50 / 114

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 8” / 17” 10” / 17” 8” / 35” 10” / 35”

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1”

maKsymalNa wydajNoŚĆ miĘdzy regeNeracjami przy zaŁoŻoNej twardoŚci (m3)
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twardoŚĆ wody 
(stopnie niemieckie)

cs cristal / 
oceaN 8

cs cristal / 
oceaN 12

cs cristal / 
oceaN 20

cs cristal / 
oceaN 25

15 dh 1,4 2,0 3,5 4,3

23 dh 0,9 1,3 2,2 2,8

33 dh 0,6 0,9 1,5 2,0

Zmiękczacz wody Cs CRIsTAL/OCeAn 
 jest całkowicie bezobsługowy. należy  
jedynie pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 

eKsploatacja:

Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około  
5 - 10 LATACh eksploatacji. 



Ochrona instalacji i sprzętu AGD  

przed osadzaniem się kamienia

Redukcja twardości wody

Błyszczące i czyste naczynia  

bez zacieków i osadów

Zdrowa skóra i miękkie włosy

Oszczędność - niższe rachunki

cS cLeaR WaTeR
zMięKczacz KoMPaKtoWy

Cs CLeAR WATeR działa całkowicie  
automatycznie. Urządzenie wyposażone  
jest w elektroniczny kontroler poziomu soli 
oraz inteligentne sterowanie z systemem 
chlorowania złoża podczas procesu  
regeneracji. Posiada dotykowy panel  
sterujący zamontowany na płycie szklanej. 
Gwarantuje całkowite usunięcie kamienia  
i bezawaryjną pracę przy najmniejszym  
zużyciu materiałów eksploatacyjnych.

noWatoRsKi i styloWy 
zMięKczacz Do WoDy

Panel sterujący nowej generacji 

Nowoczesny system operacyjny 

w języku polskim

Wygodna obsługa - płyta szklana  

z dotykowym wyświetlaczem 

Czujnik poziomu soli z sygnalizacją  

wizualną i dzwiękową 

Generator wolnego chloru tworzy  

niekorzystne środowisko dla 

rozwoju bakterii wewnątrz urządzenia 

Regeneracja złoża UP-FLOW 

Złoże f iltracyjne o najwyższej wydajności 

www.klarwod.pl
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zaLeTY:

FunkcjOnaLnOSc:



www.klarwod.pl

daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs clear water

Przepływ (m3/h) 1,9

Pojemność złoża (litr) 25

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 75

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 2,5

Pojemność zbiornika na sól (kg) 64

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 33 / 52 / 105

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 10ʺ / 35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

maKsymalNe dopuszczalNe parametry wody:

twardość 
caco3

mg/dm3

Żelazo
mg/dm3

mangan
mg/dm3

odczyn
pH

jon amonowy
mg/dm3

Dopuszczalna 
norma 60 - 500 0,2 0,05 6,8 - 9,5 0,5

Ilość WODY uzDATnIOneJ między 
regeneracjami to przy 15 dh 5 m³.

eKsploatacja:
Zmiękczacz wody Cs CLeAR WATeR 
jest całkowicie bezobsługowy. należy  
jedynie pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 
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Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około  
5 - 10 LATACh eksploatacji. 



IDeALne zmIękCzAnIe  
I smukłA LInIA 

Smukła linia, niewielkie wymiary 

- oszczędność przestrzeni

Nowoczesna, elektroniczna głowica  

sterująca objętościowo-czasowa

Panel cyf rowy z wyświetlaczem LCD

Stała kontrola parametrów pracy  

urządzenia

Wysokowydajna żywica jonowymienna

Niskie koszty eksploatacyjne

Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych

6L  •  12L  •  20L  
cS SLIm pLuS
ZMIĘkCZaCZ koMpaktowy

Gwarantuje usunięcie kamienia  
odpowiedzialnego za twardość wody, a tym 
samym oszczędność energii, wody i środków  
czystości czyli - redukcję kosztów.

Urządzenie do zmiękczania wody  
Cs sLIm pLus przeznaczone jest do 
stosowania na głównym ujęciu wody  
w mieszkalniach i domach jednorodzinnych.

Polskie menu

Bardzo wygodna, niezawodna i prosta 

głowica sterująca wraz z mixingiem  

- pozwala na uzyskanie dowolnej  

twardości wody uzdatnionej

Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy

Funkcje diagnostyczne - elektroniczny

sterownik pozwala na kontrolę wszystkich  

ustawień

Zawór typu bypass

www.klarwod.pl20

zaLeTY:

FunkcjOnaLnOSc:



twardoŚĆ wody 
(stopnie niemieckie)

cs slim  
plus 6

cs slim  
plus 12

cs slim  
plus 20

15 dh 1,2 2,4 3,9

23 dh 0,7 1,5 2,6

33 dh 0,5 1,0 1,7

Zmiękczacz wody Cs sLIm pLus jest  
całkowicie bezobsługowy. należy jedynie  
pamiętać, by RAz nA 2 mIesIąCe  
uzupełnić sóL TAbLeTkOWAną. 

daNe tecHNiczNe:

model urządzeNia cs slim  
plus 6

cs slim  
plus 12

cs slim  
plus 20

Przepływ (m3/h) 0,5 0,9 1,4

Pojemność złoża (litr) 6 12 20

Pojemność jonowymienna (m3/dh) 18 36 60

Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 0,8 1,2 2,0

Pojemność zbiornika na sól (kg) 15 29 46

Rozmiar urządzenia  
szer. / gł. / wys. (cm) 24 / 42 / 55 24 / 42 / 78 24 / 42 / 106

Rozmiar zbiornika na złoże 
 śred. / wys. (cale) 8ʺ / 15ʺ 8ʺ / 24ʺ 8ʺ / 35ʺ

temperatura pracy (c°) 1 - 30

ciśnienie pracy (bar) 2 - 6

napięcie zasilania (V/hz) 220 - 240 / 50 - 60

napięcie pracy (V) 12

Pobór mocy (W) 5 (tylko podczas regeneracji)

Przyłącze (cale) 1ʺ

maKsymalNa wydajNoŚĆ miĘdzy regeNeracjami przy zaŁoŻoNej twardoŚci (m3)
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Zalecany jest pRzegLąD uRząDzenIA  
przez autoryzowanego serwisanta  
minimum RAz nA 12 mIesIęCY.

złOże należy wymienić po około  
5 - 10 LATACh eksploatacji. 

eKsploatacja:



zmIękCzACze DWueLemenTOWe są to urządzenia,  
których głównym zadaniem jest eliminacja  
twardości wody. Przeznaczone są do ochrony całych 
instalacji wodnych i wszystkich podłączonych do niej 
urządzeń. 

Zawarte w zmiękczaczach złOże JOnOWYmIenne  
(żywica kationitowa) skutecznie usuwa jony powodujące  
twardość wody. W nieco mniejszym stopniu redukuje
mętność, stężenie żelaza i manganu.

model urządzenia Fj K 
1054

Fj K 
1248

Fj K 
1252

Fj K 
1354

Fj K 
1465/80

Fj K 
1465/90

Fj K 
1465/100

Fj K 
1665

Kolumna filtracyjna 10 / 54 12 / 48 12  /  52 13 / 54 14 / 65 14 / 65 14 / 65 16 / 65

ilość złoża 40 50 60 70 80 90 100 130

zbiornik reagentu 
(litry) 70 70 70 70 70 100 145 200

zbiornik reagentu  
(W / s / g; cm) 92 / 28 / 28 87 / Ø 46 95 / Ø 51 87 / Ø 58

zasilanie (V/hz) 230 / 50

transformator 12 v 650 ma

Pobór mocy  
- praca (w) < 5

Pobór mocy  
- regeneracja (w) 5

temperatura  
pracy (ºC) 1 - 30

ciśnienie  
robocze (bar) 2 - 6

zużycie soli na  
regenerację (kg) 5 6 7 8 9 10 11 15

tryb pracy objętościowo - czasowy

Przepływ  
maksymalny 
(m3/ h)

2,0 3,0 3,3 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0

daNe tecHNiczNe:
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ZMIĘkCZaCZe dwueleMentowe  

Fj k

www.klarwod.pl



daNe tecHNiczNe:

FJ k TWIn, w zależności od modelu  
urządzenia, wyposażone są w zbiorniki soli  
o pojemnościach podanych w poniższej tabeli.

Zmiękczacze FJ k TWIn przeznaczone są 
do pracy ciągłej o wysokiej wydajności. 

23

ZMIĘkCZaCZe do praCy CIągłeJ  

Fj k TWIn

Projektujemy sTACJe zmIękCzAJąCe  
dostosowując parametry i wydajność  
do potrzeb indywidualnego Klienta.

Prezentowane zmiękczacze mogą występować również  
w wersji pARALLeL / DupLex (praca równoległa).

www.klarwod.pl

typ urządzenia ilość 
złoża wydajność temp. Średnica 

złącza ciśnienie Żywotność 
złoża

wymiary butli
d / h

 FJ K 1044 tWin 2 x 30 l 1,8 m³/ h

1 - 30 °C

1ʺ

2 - 6 bar

do 15 lat 
+

regeneracja 
roztworem

soli

10 / 44  cale

 FJ K 1054 tWin 2 x 40 l 2 m³/ h 1ʺ 10  / 54  cale

 FJ K 1252 tWin 2 x 60 l 3 m³/ h 1ʺ 12  / 48  cali

 FJ K 1354 tWin 2  x 75 l 3,5 m³/ h 1ʺ 13 / 54  cale

 FJ K 1465 tWin 2 x 100 l 4 m³/ h 1ʺ 14  / 65  cali

FJ K 1665 tWin 2 x 120 l 5 m³/ h 1ʺ 16  / 65  cali

FJ K 1865 tWin 2 x 160 l 6,5 m³/ h  1 ½ʺ 18  / 65  cali

FJ K 2160 tWin 2 x 200 l 9 m³/ h  1 ½ʺ 21  / 60  cali

FJ K 2472 tWin 2 x 300 l 11,5 m³/ h  1 ½ʺ 24 /  72  cale

FJ K 3072 tWin 2 x 450 l 18 m³/ h 2ʺ 30 /  72  cale

FJ K 3672 tWin 2 x 700 l 26 m³/ h 2ʺ 36 /  72  cale



nowoczesne uRząDzenIe muLTIFunkCYJne FJ Aq   
rekomendowane jest do uzdatniania wody. pozwala  
na jednoczesne zmiękczanie i odżelazianie.
usuwa z wody sole wapnia i magnezu czyli związki  
powodujące wytrącanie się, szczególnie pod  
wpływem temperatury, osadu wapiennego  
znanego jako kamień kotłowy. 

Głównym zadaniem urządzenia jest eliminacja  
twardości wody. Dodatkowo zastosowane  
w FJ aQ złOże AquAmuLTI znakomicie usuwa 
żelazo, mangan, amoniak, a także związki organiczne. 

Urządzenie składa się z butli ciśnieniowej, głowicy  
sterującej do wyboru w wersji czasowej lub  
wolumetrycznej (objętościowej), wypełnienia  
z żywicy oraz zbiornika na solankę. 

TWARDA WODA powoduje osadzanie się kamienia  
głównie na elementach podgrzewaczy wody, sprzętów  
gospodarstwa domowego oraz w rurach instalacji  
wodnej zwiększając ich awaryjność i znacznie  
podnosząc zużycie energii. 

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu  
i żelaza niszczą także tkaniny i powodują powstanie na  
nich trwałych plam, utrudniają tworzenie się piany  
(zwiększając zużycie proszków i detergentów), podrażniają 
skórę, powodują tworzenie się osadu na armaturze, psują  
smak napojów i potraw.

Związki żelaza i manganu powodują zabarwienie wody, 
nadają jej nieprzyjemną barwę, smak i zapach. ponadto,  
powodują powstawanie rdzawych nacieków, brudzą 
armaturę i prane ubrania. w większej ilości negatywnie  
oddziaływują na zdrowie. 
amoniak jest związkiem toksycznym, szkodliwym dla  
zdrowia, ponadto wywołuje nieprzyjemny silny zapach gnilny.

żYWOTnOść żYWICY wynosi do 10 lat  
jednak trzeba ją okresowo regenerować  
30% roztworem chlorku sodu (roztworem soli). 

głowice sterujące dobierane są odpowiednio 
do wielkości butli. 

dostępne w wersji objętościowej  
(wolumetrycznej) oraz elektronicznej.

32

uRząDzenIe muLTIFunkCYJne FJ Aq
w zależności od modelu urządzenia  
wyposażone są w zbiorniki soli o pojemności:

w zależności od zastosowanej głowicy  
stosuje się kody:  
FJ Aq FL - Fleck 
FJ Aq CLk - Clack
FJ Aq bnT - bnt 
FJ Aq Rx - runxIn

FJ Aq 1044 do FJ Aq 1665  
– zbiornik 100 l, 150 l,
FJ Aq 1865 do FJ Aq 3672  
– zbiornik 200 l, 520 l.
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scHemat 
podŁączeNiowy:

zaSTOSOWanIe:

Fj aq
urZądZenIe MultIFunkCyJne 



wymiary zbiorników na chlorek sodu (solankę):

daNe tecHNiczNe:          

wymiary urządzeNia:          

typ urządzenia
 

jednostki A B C

FJ aQ 1044

[mm]

268 1121

zależy  
od typu głowicy

FJ aQ 1054 268 1381

FJ aQ 1248 315 1233

FJ aQ 1252 315 1338

FJ aQ 1354 335 1398

FJ aQ 1465 369 1674

FJ aQ 1665 413 1705

FJ aQ 1865 495 1722

FJ aQ 2160 559 1721

FJ aQ 2472 618 1918

FJ aQ 3072 780 2200

FJ aQ 3672 930 2150

wielkość aparatu ilość 
złoża wydajność temp. Średnica 

przyłącza ciśnienie Żywotność 
złoża

wymiary butli
d / h

FJ aQ 1044 28 l  1 m³/ h

1 - 30 °C

1ʺ

2 - 6 bar

do 10 lat
+  

regeneracja 
roztworem 

soli

10 / 44 cale

FJ aQ 1054 44 l 1,2 m³/ h 1ʺ 10 / 54 cale

FJ aQ 1248 51 l 1,3 m³/ h 1ʺ 12 / 48 cali

FJ aQ 1252 60 l 1,5 m³/ h 1ʺ 12 / 52 cale

FJ aQ 1354 69 l 1,7 m³/ h 1ʺ 13 / 54 cale

FJ aQ 1465 96 l 2 m³/ h 1ʺ 14 / 65 cali

FJ aQ 1665 120 l 2,5 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 16 / 65 cali

FJ aQ 1865 160 l 3,3 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 18 / 65 cali

FJ aQ 2160 200 l 4,5 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 21 / 62 cale

FJ aQ 2472 300 l 5,8 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 24 / 72 cale

FJ aQ 3072 450 l 9 m³/ h 2ʺ 30 / 72 cale

FJ aQ 3672 700 l 13 m³/ h 2ʺ 36 / 72 cale

www.klarwod.pl25

typ urządzenia
 

jednostki D E

zbiornik 100 l

[mm]

530 750

zbiornik 150 l 470 1620

zbiornik 200 l 530 1000

zbiornik 520 l 870 1140



osMoZa prZeMysłowa

RO kLaR
opis systemu ro:

OsmOzA to proces zachodzący we  
wszystkich organizmach żywych. Polega 
na przechodzeniu przez półprzepuszczalną 
błonę cząsteczek wody z roztworu o stężeniu 
mniejszym do roztworu, który ma większe 
stężenie cząsteczek. 

Proces odwróconej osmozy, wykorzystywany 
w f iltrach do wody, polega na odwróceniu 
tego procesu, czyli f iltrowaniu. Pod  
ciśnieniem sieci wodociągowej przez  
półprzepuszczalną błonę przeciśnięte  
zostają tylko cząsteczki wody.  
Następuje przepływ z roztworu o większym  
stężeniu (brudna woda) do roztworu  
o mniejszym stężeniu (woda bez  
zanieczyszczeń). 

Ro KlaR  3 X 4040 soFt
stoJąca

WyPosaŻenie stanDaRDoWe:

Membrana niskociśnieniowa

Obudowa membrany ze stali nierdzewnej

Rama ze stali nierdzewnej

Pompa wielostopniowa

Szafa sterująca 

Filtr 5 mikr.

Przepływomierz permeatu i koncentratu

Manometr wysokiego ciśnienia

Automatyczny zawór wejściowy

System automatycznego przemywania  

membran

Wyłącznik niskiego ciśnienia

Wyłącznik wysokiego ciśnienia

Pomiar przewodności wody uzdatnionej

Ro KlaR  2 X 4040
stoJąca

Poniższe wymagania dotyczące wody zasilającej muszą być 
spełnione przed instalacją urządzeń do odwróconej osmozy 
w celu zapewnienia wysokiej jakości permeatu i wydłużenia 
żywotności elementów membranowych zainstalowanych 
w urządzeniu. Informacje dotyczące wody są podane w 
poniższej tabeli.

uRuchoMienie i eKsPloatacJa:

Wymagania dotyczące wody zasilającej

Temperatura
Typowa: 10° -  29°C

Graniczna: 35°C

Ciśnienie wejściowe
Minimum: 2 bar

Maksimum: 4 bar

Zawartość  
chloru w wodzie

0 cząstek na milion (ppm)

PH robocze 5.5 - 8.5

Twardość < 1 dH

Wskaźnik  
gęstości (SDI)

Mniejszy lub równy 5  
w celu minimalizacji  

zanieczyszczenia  
elementu membrany
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WyPosaŻenie stanDaRDoWe:

Dane techniczne:

na specjalne zamówienie tworzymy  
sYsTemY O WIększYCh WYDAJnOśCIACh.

ro Klar 1 x 2540 1 x 4040 2 x 4040 2 x 4040
soFt

3 x 4040
soFt

1 x 8040
soFt

Przepływ permeatu  
przy 50% odzysku l/h 60 200 400 400 600 1000

Przepływ wody  
zasolonej l/h 120 400 800 800 1200 2000

Moc silnika pompy kw 0.37 0.55 0.75 0.75 1.1 2.2

Przyłącze wody  
zasilającej cal ½ ½ 1 1 1 1

Przyłącze permeatu  
i koncentratu cal ½ ½ ½ ½ ½ ½

ciężar  
transportowy kg 20 28 48 145 195 220

szerokość całkowita cm 68 68 109 109 129 137

Wysokość całkowita cm 115 115 156 168 168 168

głębokość cm 22 22 59 79 79 79

ilość modułów szt 1 1 2 2 3 1

W zależności od jakości wody surowej zalecane jest  
zastosowanie WsTępnegO uzDATnIAnIA (f iltracja  
mechaniczna, f iltracja na węglu aktywnym,  
zmiękczanie wody, dozowanie antyskalantów,  
korekta ph wody). Rodzaj zastosowanego uzdatniania 
wstępnego zależy każdorazowo od indywidualnych 
warunków miejscowych.

Ro KlaR  1 X 4040
Wisząca
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opis systemu demi Klar:

WYmIAnA JOnOWA nA JOnITACh  
zachodzi wg schematu:
     Na kationicie: Kt H + K+ = Kt K + H+
     Na anionicie:  An OH + A– = An A + OH–

WyPosaŻenie stanDaRDoWe:

28

demineralizacja wody metodą WYmIAnY 
JOnOWeJ W ukłADzIe DWóCh kOLumn.
w roztworze wodnym cząsteczki związków  
chemicznych: kwasów, zasad i soli występują  
w postaci zdysocjowanej, tzn. w postaci  
kationów (+) i anionów (-).

proces DemIneRALIzACJI WODY odbywa się 
w układzie dwóch kolumn, z których jedna 
wypełniona jest silnie kwasowym kationitem, 
pracującym w cyklu wodorowym, a druga silnie 
zasadowym anionitem, pracującym w cyklu 
wodorotlenowym.

Proces wymiany jonowej polega na wymianie  
kationów na wodór (H+), a anionów na grupę  
wodorotlenową (OH–). Wymiana ta zachodzi  
w równoważnych ilościach. Proces ten jest  
odwracalny.

proces regeNeracji w czasie  
demiNeralizacji wody:

scHemat wymiaNy joNowej 
przy demiNeralizacji wody:

Popłuczyny z procesu regeneracji kationitu są silnie kwaśne (pH 1 ÷ 2),  
natomiast anionitu silnie zasadowe (pH 11 ÷ 12). Powinny być więc  
gromadzone w jednym zbiorniku w celu neutralizacji.

Po przepuszczeniu określonej ilości wody  
złoża jonitowe należy poddać regeneracji.  
Regenerację kationitu przeprowadza się 6% roztworem  
kwasu solnego HCl, natomiast anionitu 4 ÷ 6% roztworem  
wodorotlenku sodowego NaOH. Reagenty gromadzone są  
w zbiornikach i mają stężenie odpowiednio: kwas solny - 33%,  
ług sodowy – 42%.

Proces regeneracji zachodzi w sposób następujący:

Regeneracja kationitu:  
     Kt K + HCl => Kt H + K+ + Cl–
Regeneracja anionitu:  
     An A + NaOH => An OH + Na+ + A–

Rama ze stali nierdzewnej
Zbiorniki ciśnieniowe z tworzywa
Głowice sterujące czasowo-objętościowe
Sterownik z pomiarem przewodności
Kationit silnie kwaśny
Anionit silnie zasadowy
Węgiel aktywny
Rotametr do pomiaru przepływu
Zbiorniki z tworzywa na regenerat

systeMy deMIneralIZaCJI wody

DemI kLaR

Dane techniczne:

www.klarwod.pl

demi Klar 10 12 14 16

Przepływ l/h 1000 1500 2000 2500

ciśnienie pracy bar 2,5 - 5,5

Rozmiar  
zbiornika 
średnica / 
wysokość

cal 10 / 54 12 / 52 14 / 65 16 / 65

Przyłącze cal 1

ciężar kg 150 220 350 480

Wymiary modułu 
szer. / wys. / głęb. cm

118 / 
201 / 

30

149 / 
196 /  

41

149 / 
230 / 

41

165 / 
230 / 

45

Wymiary  
zbiornika  

regeneratu 
średnica / 
wysokość

cm 37 / 65



opis systemu demi c.o.:
DemI c.O.
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Wielu producentów kotłów wymaga, aby 
woda w instalacji C.O. była wysokiej jakości 
– miękka lub zdemineralizowana.  

uzDATnIACz WODY DemI C.O. to  
proponowane przez nas urządzenie, 
które skutecznie rozwiąże problem  
uzyskania wody zdemineralizowanej  
w małych i średnich aplikacjach. 

Zaletą urządzenia jest prosta w obsłudze 
konstrukcja – zbiornik wypełniony  
złożem demineralizującym  
(bez konieczności regenerowania) oraz 
głowica przelotowa - rozwiązanie, które 
zapewni wodę odpowiedniej jakości  
w naszej instalacji. 

gRAnuLAT DemIneRALIzuJąCY usuwa 
z wody wszystkie jony. Woda jest miękka 
i ma obniżoną przewodność. 

Urządzenie DemI C.O. może być  
wyposażone w wodomierz, zawory  
odcinające, zawór spustowy, manometr, 
opcjonalnie w miernik przewodności  
i pH, a także tester twardości.

Nowoczesna InsTALACJA C.O. i pracująca 
w niej armatura, powinna być chroniona 
przed osadami kamienia kotłowego  
i korozją, a tym samym przed wadliwym 
działaniem, uszkodzeniami i zniszczeniem. 

systeMy deMIneralIZaCJI wody

daNe tecHNiczNe:

* Zalecane jest, aby woda do demineralizacji, poddana była    
   wcześniej uzdatnianiu metodą odwróconej osmozy  
   - znacznie wydłuża to żywotność złoża.

Żywica nie podlega regeneracji, tylko 
wymianie na nową.

www.klarwod.pl

Zalecana  
prędkość 

przepływu 
Ciężar nasypowy Przyłącze

max. 8 l/min 705-740 g/l ¾ʺ, 1ʺ

Wym.  
zbiornika

Pojemność Wydajność (dla założonej wartości  
TDS- 500 ppm=500 mg/l, 10 mval/l)

5 x 20 4 l taka butla zdem. 200 litrów wody

8 x 17 9 l taka butla zdem. 450 litrów wody

10 x 17 14 l  taka butla zdem. 700 litrów wody

8 x 35 20 l taka butla zdem 1 m3 litrów wody
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TabLeTkI SOLne

wŁaŚciwoŚci jedNostKa wymagaNia typowe wŁasNoŚci

substancja przeciwzbrylająca e 536  
żelazocyjanek potasu k4[Fe(Cn)6] mg/kg maks. 3,0 0,80

Chlorek sodu naCl  
w przeliczeniu na suchą masę % min. 99,0 99,83

Ca % maks. 0,005 0,004

Mg % maks. 0,0005 0,0004

Fe % maks. 0,002 0,00012

siarczany % maks. 0,05 0,04

Zanieczyszczenia mechaniczne - brak brak

substancje nierozpuszczalne w 
wodzie % 0,05 0,02

h2o w 105°C % maks. 0,5 0,04

ph 1% roztworu wodnego - 5 - 8 7,4

sposób rozpuszczania - rozpuszczalne równomiernie, bez rozpadu  
na pojedyncze kryształy

wytrzymałość na zgniatanie  
wzdłuż osi dłuższej kg min. 60

wŁaŚciwoŚci jedNostKa dz.u.2009/91/740 typowe wŁasNoŚci

dopuszczalna odchyłka od  
deklarowanej masy netto 25kg g - 250 -

TAbLeTkI sOLne są przeznaczone  
do regeneracji złóż w procesach  
uzdatniania wody - zmiękczania.
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kLARsAnIT jest złożem f iltracyjnym do  
usuwania z wody żelaza, manganu. 
Eliminuje nieprzyjemny zapach wody,  
zawiesiny, śladowe ilości siarkowodoru,  
amoniaku. 

Aby złoże działało prawidłowo zawartość  
zanieczyszczeń w wodzie surowej  
nie może przekroczyć:

żelazo 8 mg/l,  
mangan 1 mg/l 

Proces ODżeLAzIAnIA na złożu kLARsAnIT  
składa się z wstępnego napowietrzania wody 
surowej za pomocą zwężki Venturiego oraz 
f iltracji na złożu. 

W celu prawidłowego działania zwężkę  
montuje się pomiędzy pompą a hydroforem. 
Zwężki (napowietrzacze) znajdują  
zastosowanie tylko w przypadku hydroforu 
zwykłego, a nie przeponowego.

Żywica puRsAnIT CeR-e 100 jest  
polistyrenową silnie kwaśną żywicą  
kationitową o strukturze żelowej.

Złoże to znajduje zastosowanie w domowych 
i przemysłowych stacjach zmiękczania wody.

Żywica puRsAnIT CeR-e 100 działa na 
zasadzie wymiany jonowej. 
Wymienia jony powodujące twardość wody 
tj. wapnia i magnezu na jony sodu.

Po wyczerpaniu się pojemności  
jonowymiennej żywica powinna być  
zregenerowana roztworem chlorku sodu.

żYWOTnOść złOżA kLARsAnIT wynosi  
od 5-8 lat. W celu regeneracji złoża stosuje  
się płukanie wsteczne przeciwprądowe wodą.

Złoże

kLaRSanIT

wŁaŚciwoŚci:

Postać  
f izyczna 

złoża

Możliwości 
usuwania 

żelaza

Możliwości 
usuwania  
manganu

Odczyn 
wody

Układ 
f iltracyjny

Cykl 
f iltracyjny

granulat 
(ziarna) do 8 mg/l do 1 mg/l 6,0 - 8,0 

ph

otwarty 
lub 

ciśnieniowy
wydłużony

Struktura 
materiału

Postać  
f izyczna 

złoża

Forma 
jonowa

Wielkość 
cząstek

Ciężar  
nasypowy

Wilgotność Zakres pH
Max.  

temperatura 
pracy

Pojemność 
worka

polistyren 
żelowy

bursztynowe 
sferyczne 

ziarna
na+ 0,315 - 1,25 

mm
0,77 - 0,97 

g/ml 45 - 50% 0 - 14 trwałość,  
5 - 10 praca 150 °C 25 l

Płukanie Intensywność  
płukania wodą

Ekspansja 
złoża

Gęstość 
nasypowa Możliwość  

jednostopniowej 
f iltracji

wodne 8 l/m2 s 25 % 1,55  
kg/dm3

żywICa

puRSanIT ceR-e 100

wŁaŚciwoŚci:
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FILTRY ODżeLAzIAJąCO−ODmAngAnIAJąCe  
FO kL/Tm znajdują zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza  
i manganu. Najczęściej są to wody podziemne  
z własnych ujęć.

FILTRY ODżeLAzIAJąCO−ODmAngAnIAJąCe  
składają się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej  
oraz mieszanki złóż kLARsAnIT (złoże odżelazia-
jące) i tlenku manganu (złoże odmanganiające).  
Butla wykonana jest z tworzywa sztucznego  
chemoodpornego wzmacnianego włóknem  
szklanym.

głOWICe sTeRuJąCe, które występują  
w wersji czasowej włączają płukanie  
w określone dni, uprzednio zaprogramowane.

Istotną rolę w procesie oczyszczania wody 
stanowi złOże uTLenIAJąCe, które jest  
odpowiednio dobierane i mieszane lub  
oddzielnie umieszczane w butli tworząc dwa 
stopnie f iltracji. Złoże wymaga napowietrzania 
wody za pomocą zwężki Venturiego lub  
sprężarki z wykorzystaniem zbiornika  
hydroforowego bezprzeponowego lub  
aeratora.

W zależności od zastosowanego typu głowicy  
ODżeLAzIACze FO kL/Tm otrzymują kod:
FO kL/Tm FL - Fleck 
FO kL/Tm CLk - Clack
FO kL/Tm bnT - bnt 
FO kL/Tm Rx - runxIn 
lub występują z zaworami zewnętrznymi.

W zależności od składu wody, rodzaju  
instalacji i przewidywanego zużycia wody  
dobieramy odpowiednią wielkość i rodzaj  
f iltra odżelaziającego, odmanganiającego.

odżelaZIaCZo - odManganIaCZe 
FO kL / Tm 

Zawartość żeLAzA W WODzIe jest szczególnie  
kłopotliwa. Duża zawartość tych związków  
powoduje pogorszenie cech organoleptycznych  
wody: powstanie mętności, żelazisty posmak,  
żółtą barwę.  

W gospodarstwie domowym powoduje powstawanie 
plam i zacieków przy praniu bielizny. Już w niewielkich 
ilościach żelazo może powodować masowy rozwój  
bakterii w instalacjach i w rezultacie powodować 
ich zarastanie. Często pod skupiskami bakterii rury  
korodują. Taka sytuacja może komplikować 
prawidłową działalność wielu gałęzi przemysłu. 

scHemat 
podŁączeNiowy:

zaSTOSOWanIe:



daNe tecHNiczNe:          

wymiary urządzeNia:          

typ urządzenia ilość 
złoża wydajność temp. Średnica 

złącza ciśnienie Żywotność 
złoża

wymiary butli
d / h

Fo  Kl/tM 1044 28 l 0,5 m³/ h

1 - 30°C

1ʺ

2 - 6 bar do 5 lat

10 / 44 cale

Fo  Kl/tM 1054 44 l 0,5 m³/ h 1ʺ 10 / 54 cale

Fo  Kl/tM 1248 51 l 0,73 m³/ h 1ʺ 12 / 48  cali

Fo  Kl/tM 1252 60 l 0,73 m³/ h 1ʺ 12 / 52 cale

Fo  Kl/tM 1354 69 l 0,85 m³/ h 1ʺ 13 / 54 cale

Fo  Kl/tM 1465 96 l 1 m³/ h 1ʺ 14 / 65 cali

Fo  Kl/tM 1665 120 l 1,3 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 16 / 65 cali

Fo  Kl/tM 1865 160 l 1,6 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 18 / 65 cali

Fo  Kl/tM 2162 200 l 2,2 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 21 / 62 cale

Fo  Kl/tM 2472 300 l 2,9 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 24 / 72 cale

Fo  Kl/tM 3072 450 l 4,5 m³/ h 2ʺ 30 / 72 cale

Fo  Kl/tM 3672 700 l 6,5 m³/ h 2ʺ 36 / 72 cale
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dostĘpNe Napowietrzacze:          

Elementy niezbędne do prawidłowej 
pracy urządzenia: nApOWIeTRzACz.

typ urządzenia
 

jednostki A B C

Fo  Kl/tM  1044

[mm]

268 1121

zależy  
od typu głowicy

Fo  Kl/tM  1054 268 1381

Fo  Kl/tM  1248 315 1233

Fo  Kl/tM  1252 315 1338

Fo  Kl/tM  1354 335 1398

Fo  Kl/tM  1465 369 1674

Fo  Kl/tM  1665 413 1705

Fo  Kl/tM  1865 495 1722

Fo  Kl/tM  2162 559 1721

Fo  Kl/tM  2472 618 1918

Fo  Kl/tM  3072 780 2200

Fo  Kl/tM  3672 930 2150

projektujemy stacje odżelaziająco-odmanganiające  
na każdą wydajność.



FILTRY ODżeLAzIAJąCO−ODmAngAnIAJąCe  
FO gR znajdują zastosowanie wszędzie tam,  
gdzie woda jest zanieczyszczona związkami  
żelaza i manganu. Najczęściej są to wody 
podziemne z własnych ujęć.

głOWICe sTeRuJąCe w zależności od  
życzenia klienta mogą występować  
w wersji czasowej lub objętościowej.

Istotną rolę w procesie oczyszczania wody stanowi 
złoże utleniające gReensAnD, które doskonale się 
sprawdza w instalacjach, gdzie jest zainstalowany  
hydrofor przeponowy (membranowy) lub pompa  
z falownikiem. W takiej sytuacji napowietrzanie  
wody jest niemożliwe. 

Trwałość złoża wynosi 5 - 10 lat, jednak wymaga  
ono okresowej regeneracji przeciwprądowej 
roztworem nadmanganianu potasu (KMnO4).

W zależności od zastosowanego typu  
głowicy ODżeLAzIACze FO otrzymują kod: 
FO gR FL - Fleck, 
FO gR CLk - Clack, 
FO gR Rx - RUNXIN,  
FO gR bnT - BNT 
lub występują z zaworami zewnętrznymi.

W zależności od składu wody, rodzaju  
instalacji i przewidywanego zużycia wody  
dobieramy odpowiednią wielkość i rodzaj  
f iltra odżelaziająco-odmanganiającego.

FO gR 
odżelaZIaCZo - odManganIaCZe 

Zawartość żeLAzA W WODzIe jest szczególnie  
kłopotliwa. Duża zawartość tych związków  
powoduje pogorszenie cech organoleptycznych  
wody: powstanie mętności, żelazisty posmak,  
żółtą barwę.  
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W gospodarstwie domowym powoduje powstawanie 
plam i zacieków przy praniu bielizny. Już w niewielkich 
ilościach żelazo może powodować masowy rozwój  
bakterii w instalacjach i w rezultacie powodować 
ich zarastanie. Często pod skupiskami bakterii rury  
korodują. Taka sytuacja może komplikować 
prawidłową działalność wielu gałęzi przemysłu. 

scHemat 
podŁączeNiowy:

FILTRY ODżeLAzIAJąCO−ODmAngAnIAJąCe  
FO gR składają się z butli ciśnieniowej, głowicy  
sterującej i specjalistycznego złoża gReensAnD,  
które nie wymaga napowietrzania oraz zbiornika  
na roztwór regenerujący złoże. 

Butla wykonana jest z tworzywa sztucznego  
chemoodpornego wzmacnianego włóknem 
szklanym.

zaSTOSOWanIe:

Złoże gReensAnD usuwa zapach siarkowodoru.



Istotną rolę w procesie oczyszczania wody stanowi 
złoże utleniające gReensAnD, które doskonale się 
sprawdza w instalacjach, gdzie jest zainstalowany  
hydrofor przeponowy (membranowy) lub pompa  
z falownikiem. W takiej sytuacji napowietrzanie  
wody jest niemożliwe. 

Trwałość złoża wynosi 5 - 10 lat, jednak wymaga  
ono okresowej regeneracji przeciwprądowej 
roztworem nadmanganianu potasu (KMnO4).

*Do rozmiaru butli 24ʺ

daNe tecHNiczNe:          

wymiary urządzeNia:          

typ urządzenia
 

jednostki D E

Zbiornik na kMno4 [mm] 260 410

typ urządzenia
 

jednostki A B C

Fo gR 1044

[mm]

268 1121

zależy  
od typu głowicy

Fo gR 1054 268 1381

Fo gR 1248 315 1233

Fo gR 1252 315 1338

Fo gR 1354 335 1398

Fo gR 1465 369 1674

Fo gR 1665 413 1705

Fo gR 1865 495 1722

Fo gR 2162 559 1721

Fo gR 2472 618 1918

Fo gR 3072 780 2200

Fo gR 3672 930 2150

wielkość aparatu ilość 
złoża wydajność temp. Średnica 

przyłącza ciśnienie Żywotność 
złoża

wymiary butli
d / h

Fo gR 1044 28 l 0,5 m³/ h

1 - 30 °C

1ʺ

2 - 6 bar 5 - 10 lat

10 / 44 cale

Fo gR 1054 44 l 0,5 m³/ h 1ʺ 10 / 54 cale

Fo gR 1248 51 l 0,73 m³/ h 1ʺ 12 / 48 cali

Fo gR 1252 60 l 0,73 m³/ h 1ʺ 12 / 52 cale

Fo gR 1354 69 l 0,85 m³/ h 1ʺ 13 / 54 cale

Fo gR 1465 96 l 1 m³/ h 1ʺ 14 / 65 cali

Fo gR 1665 120 l 1,3 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 16 / 65 cali

Fo gR 1865 160 l 1,6 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 18 / 65 cali

Fo gR 2162 200 l 2,2 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 21 / 62 cale

Fo gR 2472 300 l 2,9 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 24 / 72 cale

Fo gR 3072 450 l 4,5 m³/ h 2ʺ 30 / 72 cale

Fo gR 3672 700 l 6,5 m³/ h 2ʺ 36 / 72 cale
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FILTRY uzDATnIAJąCe Fu gAC znajdują 
zastosowanie przy oczyszczaniu wody 
zarówno w domach jak i na całych  
osiedlach oraz w przemyśle. 

Filtr w środku wypełniony jest złOżem 
WęgLOWYm o dużej zdolności sorpcyjnej,  
które skutecznie usuwa chlor, jego pochodne,  
substancje organiczne, zawiesiny, utlenione 
żelazo, poprawia smak i zapach wody. 

Każdy FILTR WęgLOWY Fu gAC wyposażony  
jest w głOWICę sTeRuJąCą, dzięki czemu  
praca f iltra oraz jego regeneracja jest  
w pełni automatyczna.  

Głowice sterujące w zależności od życzenia  
Klienta mogą występować w wersji czasowej  
lub objętościowej (czasowe włączają płukanie  
w określone dni, objętościowej po przepływie  
określonej ilości wody).

FILTRY WęgLOWe Fu gAC stosowane są  
do f iltracji przed innymi systemami f iltrującymi,  
jak również do ochrony urządzeń gospodarstwa  
domowego oraz systemów grzewczych. 

W zależności od wyniku analizy wody  
i rodzaju instalacji wodnej f irma Klarwod dobiera 
odpowiednią wielkość kOLumnY WęgLOWeJ Fu 
gAC oraz rodzaj głowicy.

Fu gac
FIltry uZdatnIaJąCe

W zależności od zastosowanej głowicy  
stosuje się kody:  
Fu gAC FL - Fleck 
Fu gAC CLk - Clack
Fu gAC bnT - BNT 
Fu gAC Rx - RUNXIN

W gospodarstwach domowych są szczególnie  
polecane dla osób skłonnych do alergii  
i o wrażliwej skórze.

36

zaSTOSOWanIe:

złOże WęgLOWe charakteryzuje się  
długą żywotnością (do 3 lat), jednak  
wymaga okresowej regeneracji. 

Regeneracja następuje przez przepłukanie 
złoża wodą w kierunku przeciwnym do  
normalnego kierunku przepływu. 

Butle wykonane są z żywicy epoksydowej 
wzmocnionej włóknem szklanym.

scHemat 
podŁączeNiowy:



Każdy FILTR WęgLOWY Fu gAC wyposażony  
jest w głOWICę sTeRuJąCą, dzięki czemu  
praca f iltra oraz jego regeneracja jest  
w pełni automatyczna.  

Głowice sterujące w zależności od życzenia  
Klienta mogą występować w wersji czasowej  
lub objętościowej (czasowe włączają płukanie  
w określone dni, objętościowej po przepływie  
określonej ilości wody).

daNe tecHNiczNe:          

wymiary urządzeNia:          

  

wielkość aparatu ilość 
złoża wydajność temp. Średnica 

przyłącza ciśnienie Żywotność 
złoża

wymiary butli
d / h

Fu gac  1044 30 l 1,0 m³/ h

1 - 30 °C

1ʺ

2 - 6 bar do 3 lat

10 / 44 cale

Fu gac  1054 40 l 1,2 m³/ h 1ʺ 10 / 54 cale

Fu gac  1248 60 l 1,4 m³/ h 1ʺ 12 / 48 cali

Fu gac  1252 60 l 1,5 m³/ h 1ʺ 12 / 52 cale

Fu gac  1354 75 l 1,7 m³/ h 1ʺ 13 / 54 cale

Fu gac  1465 90 l 2,0 m³/ h 1ʺ 14 / 65 cali

Fu gac  1665 120 l 2,5 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 16 / 65 cali

Fu gac  1865 160 l 3,3 m³/ h 1 ¼ʺ - 1 ½ʺ 18 / 65 cali

Fu gac  2162 200 l 4,5 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 21 / 62 cale

Fu gac  2472 300 l 5,8 m³/ h 1 ½ʺ - 2ʺ 24 / 72 cale

Fu gac  3072 450 l 9,0 m³/ h 2ʺ 30 / 72 cale

Fu gac  3672 700 l 13 ,0 m³/ h 2ʺ 36 / 72 cale

www.klarwod.pl37

projektujemy stacje węglowe na każdą wydajność.

typ urządzenia
 

jednostki A B C

Fu gac  1044

[mm]

268 1121

zależy  
od typu głowicy

Fu gac  1054 268 1381

Fu gac  1248 315 1233

Fu gac  1252 315 1338

Fu gac  1354 335 1398

Fu gac  1465 369 1674

Fu gac  1665 413 1705

Fu gac  1865 495 1722

Fu gac  2162 559 1721

Fu gac  2472 618 1918

Fu gac  3072 780 2200

Fu gac  3672 930 2150



Korpusy Narurowe 5ʺ
3-częściowe

Korpusy 10ʺ
z przyłączem ¼ʺ
podwójny oring

Korpusy 20ʺ slim

Korpusy 10ʺ

Korpusy Narurowe 10ʺ
3-częściowe

Korpusy Narurowe 10ʺ
lumi 2-częściowe

Komplet - Korpus  
Filtra 10ʺ Narurowy  
z przyłączami ½ʺ, ¾ʺ, 1ʺ  
(korpus + klucz + płytka  
+ wkład PS)

KompletNy Filtr  
osadNiKowy preFiltr  
z przyłączami ½ʺ, ¾ʺ, 1ʺ

gwiNt ½ʺ ¾ʺ 1ʺ

Ktm WF5-12 WF5-34 WF5-1

typ CLEAR WHITE

Ktm WF14CW2 WF14WW2

gwiNt typ Ktm

¾ʺ
CLEAR WFSLIM20-34/C

BLUE WFSLIM20-34

1ʺ
CLEAR WFSLIM20-1/C

BLUE WFSLIM20-1

gwiNt ¾ʺ

Ktm WFHOT

gwiNt Ktm

½ʺ WF10-12KPL-PS

¾ʺ WF10-34KPL-PS

1ʺ WF10-1KPL-PS

gwiNt Ktm

½ʺ WF PRE 12-1

¾ʺ WF PRE 34-1

gwiNt ½ʺ ¾ʺ 1ʺ

Ktm WF10-12 WF10-34 WF10-1

gwiNt ½ʺ ¾ʺ 1ʺ

Ktm WF10-2-12 WF10-2-34 WF10-2-1
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do gorącej
wody

Korpusy Filtrów
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Korpusy Filtrów
Korpusy typu bb

pŁytKi moNtaŻowe

Klucze do Korpusów

10ʺ
gwiNt 1ʺ 1½ʺ

Ktm WFBB10 WFBB10-C

20ʺ
gwiNt 1ʺ 1½ʺ

Ktm WFBB20 WFBB20-C

gwiNt ¾ʺ  1ʺ 1¼ʺ

przepŁyw 3,5 m3/h 5,5 m3/h 6,5 m3/h

Ktm NW 18 NW 25 NW 32

gwiNt 2ʺ  1½ʺ 3ʺ

przepŁyw 18 m3/h 25 m3/h 32 m3/h

Ktm NW 500 NW 650 NW 800

gwiNt 1ʺ  1¼ʺ 1½ʺ

przepŁyw 7 m3/h 10 m3/h 12 m3/h

Ktm NW 280 NW 340 NW 400

ciNtropur

Filtry domowe: 

Filtry przemysŁowe: 

nW 18

WFbb20

WFbb10 WFbb10-c

WFbb20-c

nW 25 nW 32 nW 280

nW 500

nW 340

nW 650

nW 400

nW 800

Filtry póŁprzemysŁowe: 

Ktm wrt/typ

Ktm br1
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rozmiar 5ʺ 7ʺ 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB 20ʺSLIM 30ʺSLIM

Ktm PS

wKŁady do Filtrów
wKŁady szNurKowo-polipropyleNowe

wKŁady szNurKowo-polipropyleNowe
do gorącej wody

wKŁady ze spieKaNego wĘgla 
aKtywNego 

wKŁady celulozowe

wKŁady z wŁóKNiNy polipropyleNowej
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rozmiar 5ʺ 7ʺ 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB 20ʺSLIM

Ktm PP

rozmiar 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB 20ʺSLIM

Ktm PPHOT

rozmiar 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB 20ʺSLIM

Ktm EL

7ʺ

5ʺ 5ʺ

7ʺ

10ʺ 10ʺ

10ʺ

20ʺ 
sliM

20ʺ 
sliM

30ʺ 
sliM

20ʺ 
sliM

20ʺbb 20ʺbb

20ʺbb

10ʺbb 10ʺbb

10ʺbb 10ʺ

20ʺ 
sliM 20ʺbb

10ʺbb

rozmiar 5ʺ 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB 20ʺSLIM

Ktm BL

rozmiar 5ʺ 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB

Ktm GAC

5ʺ

10ʺ

20ʺ 
sliM 20ʺbb

10ʺbb

5ʺ

10ʺ

20ʺbb

10ʺbb

wKŁady z graNulowaNym wĘglem  
aKtywNym

www.klarwod.pl
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wKŁad ceramiczNy 10ʺ

2-stopNiowy wKŁad  
sedymeNtacyjNo-wĘglowy

10ʺ
10ʺ

10ʺ

5ʺ

20ʺbb
20ʺbb

20ʺbb

10ʺ

10ʺbb
10ʺbb

10ʺbb 7ʺ

rozmiar 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB

Ktm GAC KDF

rozmiar 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB

Ktm IR

miKroNaŻ 30 mikr. 70 mikr. 130 mikr.

Ktm C-DISC

rozmiar 10ʺ 10ʺBB 20ʺBB

Ktm ST

rozmiar 5ʺ 7ʺ 10ʺ

Ktm NET

miKroNaŻ 0,3 mik.

Ktm CER

Ktm STO

wKŁad dysKowy

wKŁady do Filtrów 
wKŁady zmiĘKczające

wKŁady siatKowe

wKŁady z graNulowaNym  
wĘglem aKtywNym i zŁoŻem KdF®

wKŁady odŻelaziające

obudowa wKŁadu  
Filtra 10ʺ

Ktm EMP10

www.klarwod.pl
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wKŁad do dzbaNKa 
FiltracyjNego

Filtry KucHeNNe i ŁazieNKowe
Filtr pralKowy

Filtr KucHeNNy  
wolNostojący

Filtr podzlewozmywaKowy 
2-stopNiowy

Filtry  
podzlewozmywaKowe

Każdy zestaw podzlewozmywakowy zawiera: wylewkę i komplet przyłączy na 
życzenie klienta ⅜ʺ ,½ʺ lub ¾ʺ oraz wkłady f iltracyjne.

Filtr podzlewozmywaKowy 
3-stopNiowy

Filtr podzlewozmywaKowy 
4-stopNiowy z lampą uv

podwójNy Filtr  
wolNostojący

dzbaNeK FiltracyjNy  
ze wskaźnikiem poziomu  
zużycia f iltragwiNt ¾ʺ,½ʺ

Ktm WFST

Ktm FSCNT

Ktm FS2 Ktm FS3 Ktm FS4

Ktm FSCNT - 2

Ktm DZBANEK
Ktm DZBANEK-WKL

www.klarwod.pl

Ktm WFSH-WKL

wKŁad do Filtra 
pryszNicowego

Filtr pryszNicowy

gwiNt ½ʺ, ½ʺ

Ktm WFSH



domowe systemy odwrócoNej osmozy (ro)

2-stopNiowy system odwrócoNej  
osmozy do wszystkich typów akwariów

4-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy

4-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy
z mineralizatorem

5-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy

3-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy

Ktm RO2

Ktm RO4 Ktm RO4M Ktm RO5

Ktm RO3

Jednym z najdoskonalszych sposobów filtrowania wody jest 
system odwrócoNej osmozy, nazywany także f iltrem 
molekularnym. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż 
jest to również najczęściej stosowana metoda uzdatnia-
nia stosowana przez producentów wody butelkowanej.

Głównym elementem systemu odwróconej osmozy jest 
membraNa osmotyczNa, która skutecznie oczyszcza 
wodę z prawie wszystkich zanieczyszczeń, wirusów, bakterii, 
pierwiastków radioaktywnych itp.

Każdy zestaw ro zawiera: zbiornik ciśnieniowy, wylewkę 
i komplet przyłączy na życzenie klienta ⅜ʺ ,½ʺ lub ¾ʺ  
oraz wkłady f iltracyjne.

Wszystkie zestawy ro na życzenie klienta mogą być  
dodatkowo wyposażone w pompę elektryczną oraz 
lampę UV.
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Standardowe wkłady 10ʺ Wkłady liniowe
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5-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy
z liniowym wkładem 
z bioceramiką inf rared

6-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy
z mineralizatorem 
i liniowym wkładem 
z bioceramiką inf rared

6-stopNiowy system  
odwrócoNej osmozy
z mineralizatorem

Ktm RO5BIO Ktm RO6 Ktm RO6BIO

zabudowaNe systemy  
odwrócoNej osmozy

dystrybutor wody  
z systemem odwróconej osmozy

Ktm FILTR RO BOXKtm RO 600G Ktm RO 400G

Ktm AFDL

 
Wkłady TWIST OFF

www.klarwod.pl
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wKŁad liNiowy wĘglowy

wKŁad liNiowy  
sedymeNtacyjNy

wKŁad liNiowy iNFrared

zbiorNiKi do ro

wKŁad liNiowy  
miNeralizujący

wKŁad liNiowy  
zmiĘKczający

membraNy osmotyczNe

wKŁady FiltracyjNe do ro

przyŁącze ZWyKŁE SZyBKO- 
ZŁąCZKA

gwiNt ¼ʺ ¼ʺ
Ktm L-GAC L-GACQ

przyŁącze ZWyKŁE SZyBKO- 
ZŁąCZKA

gwiNt ¼ʺ ¼ʺ
Ktm L-PS L-PSQ

przyŁącze ZWyKŁE SZyBKO- 
ZŁąCZKA

gwiNt ¼ʺ ¼ʺ
Ktm L-MIN L-MINQ

przyŁącze ZWyKŁE SZyBKO- 
ZŁąCZKA

gwiNt ¼ʺ ¼ʺ
Ktm L-SOFT L-SOFTQ

przyŁącze ZWyKŁE SZyBKO- 
ZŁąCZKA

gwiNt ¼ʺ ¼ʺ
Ktm L-BIO L-BIOQ

wielKoŚĆ 2 gal 4 gal 10 gal 20 gal

Ktm ROTP

rozmiar 50 75 100 200 300 400

Ktm TLC/RODZAJ/TyP

Ktm yT-25

obudowa membraNy

aKcesoria do ro
wĘŻyKi do Filtrów ¼ʺ, ⅜ʺ KompletNa pompa do romierNiKi jaKoŚci wody

Ktm TDS MIERNIK

Ktm PH MIERNIK

Ktm TUBE Ktm ROPOMP

www.klarwod.pl
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jedNodroŻNe

trójdroŻNe

ceramiczNe typu gtc

dwudroŻNe z zaworami ceramicznymi

W naszej ofercie znajdują się również wylewki  
w kolorze CzARnYm.

typ WyLEWKA STANDARD ZAWóR CERAMICZNy

Ktm FCK FCC

typ JEDNODROŻNA DWUDROŻNA

Ktm FCC GTC FCDC GTC

Ktm FCDC

Ktm 3301

Ktm 3309

Ktm 3303

Ktm 3311

Ktm 3304

Ktm 3321

Ktm 3306

Ktm 3324

wylewKi

www.klarwod.pl
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zŁączKi
zŁączKa prosta zŁączKa prostazŁączKa prosta  

Nypel

zŁączKa muFa

zŁączKa  
pod wylewkę

zŁączKa  
grodziowa

trójNiK zawór

zawór 
czterodrożny do RO

trójNiK NyplowytrójNiKtrójNiK

zawór  
do zbiornika

tuleja  
reduKcyjNa

czĘŚci zamieNNe 
do zŁączeK

przyŁącza wodNe

ucHwyty moNtaŻowe

zawory

ograNiczNiKi 
przepywu

obejma  
odpŁywu

zawory niskiego 
i wysokiego ciśnienia

KolaNKo

KolaNKo KolaNKo Nypel KolaNKo  
z zaworem zwrotnym

Ktm Q-UC 0404 Ktm Q-1414

Ktm Q-SE 0404

Ktm Q-TU 0404 Ktm Q-SRT 0404

Ktm Q-SA 0404;  Q-SA 0402

Ktm Q-LP 1000;  Q-HP 1000

Ktm Q-MC 0404; Q-MC 0402 Ktm Q-CV 3142

Ktm Q-FA 04716

Ktm Q-BU 0404

Ktm Q-MBT 0404 Ktm Q-MRT 0404 Ktm Q-CV 1344

Ktm Q-UE 0404

Ktm

Q-ME 0402

Q-ME 0404

Q-ME 0406

Ktm Q-CV 1244

Ktm Fx ROZMIAR
Ktm C-38 Ktm C-12 Ktm C-34K

1. rozmiar: 2ʺ Ktm C-2000

2. rozmiar: 2½ʺ Ktm C-2500

3. rozmiar: 2ʺX 2ʺ Ktm DC-2000

4. rozmiar: 2ʺX 2½ʺ Ktm DC-2500

5. rozmiar: 2½ʺX 2½ʺ Ktm DC-3000

Ktm Q-BV1414, Q-BV1438

Ktm Q-FR

przepŁyw 350 420 550

Ktm Q-DRAINKtm Q-CV 0202

2 x ¼ʺ ¼ʺ x ¼ʺ

¼ʺx ¼ʺ
¼ʺ x ¼ʺ

¼ʺ x ¼ʺ ¼ʺ

¼ʺ, ⅜ʺ

¾ʺ x ¼ʺ,½ʺ x ¼ʺ ⅜ʺ ½ʺ ¾ʺ¾ʺ x ½ʺ,

3 x ¼ʺ 3 x ¼ʺ 3 x ¼ʺ

4 x ¼ʺ

3 x ¼ʺ 2 x ¼ʺ

¼ʺx ¼ʺ; ¼ʺx ⅛ʺ
¼ʺ x

2 x ¼ʺ

¼ʺ x ¼ʺ; ¼ʺ x ⅛ʺ ¼ʺx ¼ʺ; ¼ʺx ⅛ʺ; ¼ʺx ⅜ʺ
¼ʺ x ⅛ʺ

1 5

9

13

17 18 19 20

3

7

4

8

2

6 10

1411 1512

16

21 22

1 2 3 4 5

www.klarwod.pl



LAmpA uv marki viqua to urządzenie, które  
wykorzystuje bakteriobójcze promieniowanie UV.

W sprzedaży posiadamy wszystkie niezbędne  
części zamienne/ eksploatacyjne do lamp UV:  
żarniki, rury osłonowe, balasty

typ urządzeNia Jednostki SQ-PA S1Q-PA S2Q-PA S5Q-PA S8Q-PA SVH410-PA

przepŁyw  
NomiNalNy m3/h 0,12 0,18 0,45 1,4 1,8 2,7

maKs. ciŚNieNie 
pracy Bar 8,5

moc promieNNiKa W 10 14 17 24 36 39

rozmiar przyŁącza cal ¼ ¼ ½ ¾ ¾ 1

typ urządzeNia Jednostki UVLAMP12 UVLAMP40

przepŁyw  
NomiNalNy m3/h 0,2 1

moc promieNNiKa W 12 30 / 40

rozmiar przyŁącza cal ¼ ¾

typ urządzeNia
przepŁyw

(m3/h)
moc
(w)

przyŁącza
(cal)

KUVTMAL – V9 0,5 16 ½

KUVTMAL – V12 1,0 24 ¾

KUVTMAL – V20 / V20LA 1,6 24 1    

KUVTMAL – V25 / V25LA 2,0 40 1    

KUVTMAL – V40 3,6 40 1 ½

KUVTMAL – V80 5,9 75 1 ½

KUVTMAL – V120 11,0 130 2    

KUVTMAL – AM1 18,70 130 DN80

KUVTMAL – AM2 34,0 2x130 DN100

KUVTMAL – AM3 58,0 3x130 DN100

KUVTMAL – AM4 75,0 4x140 DN125

KUVTMAL – AM5 108,0 4x130 DN150

lampy uv
lampy viqua steriligHt

lampy tma

lampy Kld

48

lampa do systemów RO



typ urządzeNia Jednostki SQ-PA S1Q-PA S2Q-PA S5Q-PA S8Q-PA SVH410-PA

przepŁyw  
NomiNalNy m3/h 0,12 0,18 0,45 1,4 1,8 2,7

maKs. ciŚNieNie 
pracy Bar 8,5

moc promieNNiKa W 10 14 17 24 36 39

rozmiar przyŁącza cal ¼ ¼ ½ ¾ ¾ 1

typ urządzeNia
przepŁyw

(m3/h)
moc
(w)

przyŁącza
(cal)

KUVTMAL – V9 0,5 16 ½

KUVTMAL – V12 1,0 24 ¾

KUVTMAL – V20 / V20LA 1,6 24 1    

KUVTMAL – V25 / V25LA 2,0 40 1    

KUVTMAL – V40 3,6 40 1 ½

KUVTMAL – V80 5,9 75 1 ½

KUVTMAL – V120 11,0 130 2    

KUVTMAL – AM1 18,70 130 DN80

KUVTMAL – AM2 34,0 2x130 DN100

KUVTMAL – AM3 58,0 3x130 DN100

KUVTMAL – AM4 75,0 4x140 DN125

KUVTMAL – AM5 108,0 4x130 DN150

auTOmaT pReFILTR
Z PŁUKANIEM WSTECZNyM

wymiary urządzeNia:

Niezawodny AuTOmATYCznY FILTR 
instalowany standardowo za  
wodomierzem, usuwa zanieczyszczenia 
mechaniczne takie jak piasek, rdza, muł, 
wytrącone związki żelaza, pływające 
związki organiczne, poprawiając jakość 
wody i przedłużając żywotność urządzeń.

Filtr wyposażony jest w inteligentny  
system sterowania i duży wyświetlacz  
LCD. Proces płukania jest prosty do  
zaprogramowania i wykonywany  
automatycznie, utrzymując wkład  
w czystości. 

Filtr wyposażony jest w stalową siatkę, 
która nie wymaga wymiany jak w  
standardowych f iltrach z wymiennymi 
wkładami.

Wymagania dotyczące wody zasilającej

Ciśnienie pracy 0.1  -  0.8 MPa

Temperatura pracy 1 °C  -  30 °C

Wymagania  
elektryczne

Wejście AC 230 V

Wyjście DC 12 V,  1.0 A

Dokładność f iltrowania 
(mikronaż)

150 µm

Wydajność 3 m3 / h

Przepływ płukania  
wstecznego (backwash)

1.2 m3 / h

Żywotność wkładu 5 -8 lat

Sterowanie płukaniem standard:  czasowe
opcja: objętościowe 

Przyłącze ¾″ / 1 ″
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