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OCHRANA
PRED BAKTÉRIAMI
V PITNEJ VODE
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VYTVÁRAME 100%
ZABEZPEČENÉ MIESTA
BEZ LEGIONELLY
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Veríme v bezpečnú a
čistú vodu pre všetkých

Veríme, že čistá pitná voda by mala byť dostupná pre

každého a všade. Prostredie okolo nás by malo byť

zdravotne nezávadné a chránené pred výskytom

Legionelly. Nezáleží na tom, kde vo svete sa nachádzate,

máme pre vás trvalo udržateľné riešenie ako vyhrať boj s

patogénnymi baktériami vo vode. Snami sa môžte na váš

zdroj vody vždy spoľahnúť.
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Garantovaná ochrana pred Legionellou

Ionizácia striebra a medi sa osvedčila ako jediný garantovaný spôsob
úpravy vody bez ohľadu na dĺžku potrubia, prietok či teplotu.

100% Ochrana rozvodov
So systémom ICA od firmy ATECA garantujeme 100% účinnosť

systému a dlhodobé udržanie rozvodov bez baktérií (Legionella

Pn., Pseudomonas, E.Coli)

24/7 Online kontrola
Zariadenia ICA sú vybavené online monitorovacím systémom s

pripojením na internet. ICA ServiceLink je online uživateľské

prostredie s možnosťou sledovanie stavu prevádzky.

Zníženie teploty TÚV
Teplotu TÚV je možné znížiť až na 45°C - 50°C. Ionizácia striebra

a medi udržiava rozvod bez baktérií pri akejkoľvek teplote.

Chráni tak rozvod TÚV rovnako účinne ako SV.

Účinnosť až niekoľko týždňov
Narozdiel od dezinfekčných prípravkov na báze chlóru, účínnosť

ICA systémov v rozvode vody je až niekoľko týždňov bez

nutnosti pravidelného preplachu potrubia.

ICA Systém ponúka komplexné zabezpečenie rozvodov vody vo
všetkých typochbudovnezávisle oddimenzie hlavnéhoprívodu vody.

ICA Systém od firmy ATECA je systém ionizácie striebra a

medi. Bezchlórový spôsob dezinfekcie rozvodov vody a

jediný garantovaný spôsob ich udržania bez baktérií.

Ionizácia striebra a medi vylučuje do vody kladné ióny

striebra (Ag +) a medi (Cu 2+). ICA Systém zabraňuje

vytváraniu a reprodukcií Legionell, biofilmu a iných

vodných organizmov (Pseudomonas, E.Coli, atď…).

Systém je dodávaný spolu so spoľahlivýmmonitorovacím

systémom, pomocou ktorého je možné sledovať aktuálny

stav potrubia online 24/7.

Systém je certifikovaný v európskom registry biocídov a

spĺňa najprísnejšie štandardy holandskej certifikačnej

spoločnosti KIWA, využívanej po celom svete.

Ako ionizácia vody funguje?

Oslabenie bunky Eliminácia bunky Dlhodobá ochrana
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KOMPLEXNÁ OCHRANA
ROZVODOV VODY
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SYSTÉM POD KONTROLOU
NAŠÍCH EXPERTOV
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Online monitoring ICA ServiceLink

Ionizácia striebra a medi sa osvedčila ako jediný garantovaný spôsob
úpravy vody bez ohľadu na dĺžku potrubia, prietok či teplotu.

Hlavnou výhodou ICA Systému je možnosť manažmentu

a monitoringu zariadenia kedykoľvek online.

ICA systém je vybavený s unikátnym monitorovacím

systémom ICA ServiceLink, ktorý neustále monitoruje

prevádzku ICA systému a stav rozvodov vody.

Vďaka nášmu unikátnemu prepojeniu týchto systémov sa

môžete kedykoľvek online sledovať stav elektród a

prezerať denné záznamy, rozbory vody či servisné

reporty.
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Inovatívna úprava - ICA Systém

Ionizácia striebra a medi sa osvedčila ako jediný garantovaný spôsob
úpravy vody bez ohľadu na dĺžku potrubia, prietok či teplotu.

ICA systém je systém pre úpravu vody, ktorý úspešne

odstraňuje baktérie Legionelly, Pseudomonas či E.coli z

rozvodu pitnej vody. Jedná sa o veľmi precízny proces

založený na iónizácii medi a striebra. Táto technika

úpravy vody pre odstránenie patogénnych organizmov je

v skutočnosti známa už stovky rokov.

ICA systém vyrábaný spoločnosťou ATECA je zahrnutý v

zozname ECHA podľa článku 95 a zároveň splňuje všetky

prísne požiadavky KIWA certifikácie.

Za posledných 15 rokov sa tento systém osvedčil ako

bezpečné a dlhodobé riešenie ochrany vody v boji proti

Legionelle na viac ako 700 miestach po celom svete.

Naši experti v oblasti hygienického zabezpečenia

rozvodov pitnej vody sú vám kedykoľvek k dispozícií pri

spravovaní a ovládaní systému.

So systémom ionizáciou striebra a medi garantujeme

100% odstránenie kontaminácie z potrubia.

Hlavica elektród
Dokonalý prístup k elektródam 1

Komora elektród
Praktický systém pre okamžitú
kontrolu elektród

4

Ovládacia jednotka
Ovládanie a regulácia ICA systému

dotiahnutá k dokonalosti

3

Mosadzné závity
Systém certifikovaný do pitnej vody2

Vstavaný bypass
Vstavaný troj-cestný ventil5

Sledovanie prietoku
Presné meranie prietoku 6
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Ovládacia jednotka
Ovládanie a regulácia s dotykovým LCD
displejom a prepojením na internet

1
Presný prietokomer
Presné meranie prietoku pre ovládanie
procesu ionizácie

2

Pripojenie elektród
Troj-dielne pripojenie pre jednoduchý

servis komôr a výmeny elektród
3 Komora elektród

Unikátny design komôr pre elektródy
striebra a medi

4

ZDRAVOTNÉ
ZARIADENIA

DOMOVY
DÔCHODCOV

UBYTOVACIE
ZARIADENIA

ADMINISTRATÍVNE
BUDOVY

POŽIARNE
SYSTÉMY

NÁKUPNÉ
CENTRÁ
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KONIEC ZDĹHAVÝM TESTOM NA
LEGIONELLU S HYDROSENSE

Zníženie rizika
Hydrosense znižuje riziko nákazy ľudí vďaka rýchlej identifikácii

baktérie Legionella. Popri pravidelnom laboratórnom testovaní,

tento jednoduchý test slúží ako nástroj na nepretržité

monitorovanie kontaminácie v potrubí.

Na reputácií vašej spoločnosti záleží. Hydrosense je šikovný a

rýchly test, ktorý poskytuje okamžitú spätnú väzbu v oblasti

bakteriálnej kontaminácie v rozvode pitnej vody pre lepší

manažment zabezpečenia budovy.

Rýchlejšie a lepšie rozhodnutia
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Okamžitý test na prítomnosť Legionelly Pn.

Okamžitý, jednoduchý Legionella test robený priamo u vás namieste,
robí systém bezpečnejším. Presné výsledky už za 25 minút.

Výsledky do 25 minút
Najrýchlejší test na prítomnosť baktérie Legionella. Výsledky

máte už v priebehu 25 minút.

Dokonalá presnosť
Zachytáva životaschopné ale nekultivovateľné organizmy

baktérií, vďaka čomu získavate často presnejšie výsledky ako s

laboratórnymi testami.

Test určený pre každého
Hydrosense je veľmi jednoduchý na používanie. Nie sú potrebné

špeciálne školenia personálu. Jedna čiarka na testery znamená,

že je voda čistá. Dve čiarky indikujú pritomnosť Legionelly.

Správnosť výsledkov si môžete kedykoľvek overiť v aplikácií na

mobilnom telefóne.

Online reporty
Výsledky je možné nahrávať priamo na portál do aplikácie

Hydrosense v reálnomčase a zostaviť report s výsledkami testov.

Použiteľný kdekoľvek
Hydrosense je jediný tester na svete, ktorý môže byť

vykonávaný priamo na mieste odberu.

Jednorázový
Legionella Test

Industriálny
Legionella Test Kit

Sterový Legionella
Test Kit

Univerzálny
Legionella Test Kit

Priamy Legionella
Test Kit

Test z akéhokoľvek zdroja ◉ ◉ ◉ ◉

Test biofilmu ◉ ◉

Priame pripojenie na potrube
(Pre chladiace veže, vodné nádrže, atď)

◉

Filtrácia pre zlepšenie presnosti ◉ ◉ ◉ ◉

Presnosť
Test vody: 100 KTJ/L
Lopatkový test: 200 KTJ/ test. oblasť

◉ ◉ ◉ ◉

Presnosť
100 000 KTJ/L

◉

Dĺžka testu < 35 minút < 35 minút < 35 minút < 35 minút 25 minút

Počet testov 1 5 5 2x Voda; 2x Lopatkový
test 10

ID 100198 100182 100144 / 100220 100202 100104

Ďalšie informácie
Jednoduché použitie

Odber vzoriek z
ľubovoľného zdroja

Vhodné na pravidelné
testovanie

V balení kontektor pre
priamy odber z

potrubia

Testovanie biofilmu

Užitočný pri
vyhľadávaní zdroja

kontaminácie

Obsahuje tester vody a
sterový test

Užitočný na
zhodnotenie rizík v

budove

Najjednoduchší,
najrýchlejší a
najlacnejší test

Vhodný na časté
testovanie
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Šoková dezinfekcia potrubia bez chlóru

Bezchlórová dezinfekcia PolyPIPE na báze polyméru. Unikátny
dezinfekčný prípravok, ktorý eliminuje všetky druhy baktérií, vírusov
a biofilmov v potrubí.

Účinná a rýchla dezinfekcia
Dezinfekcia rozvodov pitnej vody PolyPIPE je určená na

preventívnu dezinfekciu rozvodov pitnej vody pred kolaudáciou

budovy a hygienické zabezpečenie rozvodov SV a TÚV. Vytvára

ochranný film na potrubí, ktorý chráni pred ďalším rastom

mikroorganizmov a rias v rozvodoch.

PolyPIPE je tiež vhodný na dezinfekciu rozvodov s rozsiahlou

kontamináciou. Je veľmi účinný pri eliminácií baktérií ako

Legionella Pneumophilla, Pseudomonas, E.Coli či koliformných

baktérií. Úplná dezinfekcia systému pri kontaminácií je zaručená

už do 3 hodín. Vďaka silným algicídnym účinkom ničí biofilm na

povrchu potrubí a zabraňuje množeniu baktérií v nánosoch

hrdze a vodného kameňa.

Nízke dávkovanie
PolyPIPE je koncentrovaný prípravok a je účinný už od riedenia

1L / 1000L. Po dezinfekcií je potrebné prepláchnuť potrubie

pitnou vodou a systém je pripravený na okamžité použitie.

Nepoškodzuje materiály
PolyPIPE je založený na báze vody - nie je prchavý, explozívny

ani karcinogénny. Nespôsobuje koróziu a nepoškodzuje

materiály ako guma, meď, hliník či PVC, PE, PP alebo iné plasty.

TABUĽKARIEDENIA
POLYPIPE -STUPEŇ1- -STUPEŇ2- -STUPEŇ3- -STUPEŇ4-

100L 0,1L 0,5L 0,8L 1L

1000L 1L 5L 8L 10L

3L/ 5L 10L/ 25L250ml/ 1L
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ŠOKOVÁ DEZINFEKCIA
BAKTÉRIE LEGIONELLA

ZA MENEJ AKO 3 HODINY
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ICA Systém v praxi - Erasmus University

Garantovaný spôsob úpravy vody aj v rozsiahlych vodovodných
systémoch. Aplikácia ICA systému na 11 000 odberných miestach.

Univerzitná nemocnica Erasmus (Erasmus MC) je
najväčšia nemocnica s najväčším systémom rozvodu
pitnej vody v Holandsku.

Spotreba vody v budove je viac ako 420 000 m3/ročne a
má viac ako 11 000 odberných miest. V roku 2010 bola
zistená kontaminácia na 620 (> 600 KTJ/1000 ml) z 900
testovaných odberných miest.

Manažment budovy sa rozhodol pre inštaláciu
ultrafiltrácie na všetkých odberných miestach v
nemocnici ako krátkodobé riešenie pre získanie času pre

nájdenie efektívneho spôsobu úpravy vody. Po inštalácií
ICA systému na prívod vody (2× 60m3/h + 1× 20m3/h) a
uvedení do prevádzky bolo možné pozorovať takmer
okamžité zlepšienie v počte úpočte baktérií Legionell v
potrubí.

Po približne šiestich mesiacoch bola univerzitná
nemocnica plne zabezpečená s nulovými hodnotami
baktérie Legionella.

Budova univerzitnej nemocnice Erasmus nebola ošetrená
šokovou dezinfekciou pred inštaláciou systému ionizácie.
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S NAMI TO ÚPRAVOU VODY NEKONČÍ...
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WATER TECHNOLOGY, S. R. O.
NÁDRAŽNÁ 1849/39
IVANKA PRI DUNAJI, BRATISLAVA
900 28

INFO@WATERTECHNOLOGY.SK
+421 911 111 902

IČO: 51895081
IČ DPH: SK2120823584

Systém je chránený 8 až 12 týždňov od
posledného prietoku;

Možnosť znížiť teplotu vody v TÚV na 50 °C;

Ochrana studenej aj teplej vody bez straty účinku;

Žiadna zmena vône alebo chute vody;

Účinná aj v komplexných vodovodných systémoch;

Bez potreby pravidelného preplachovania potrubia;

Nespôsobuje koróziu a je tak vhodná aj pre
inštaláciu do starších systémov.


