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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Czysta woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. Firma Hydrolab oferuje systemy produkujące wodę 
spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX.

Jakość wody we współczesnym laboratorium, w zależności od sposobu jej wykorzystania, powinna być na odpowiednim 
i niezmiennym poziomie, a jej parametry (np. przewodność, temperatura) stale monitorowane. Podstawową normą obowiązującą 
w Polsce dotyczącą jakości wody w laboratorium analitycznym to: PN-EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopea Polska IX dla 
laboratoriów farmaceutycznych. Norma PN - EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody laboratoryjnej:

Stopień 1
Woda pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych jonowych i organicznych, spełnia najostrzejsze wymagania 
analityczne, w tym wymagania wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zaleca się otrzymywanie jej z wody o stopniu 
czystości 2, poddając ją dalszym zabiegom (np. odwróconej osmozie lub dejonizacji, a następnie przesączeniu przez 
filtr membranowy o wielkości porów 0,2 µm w celu usunięcia cząstek substancji lub dwukrotnej destylacji w aparaturze 
kwarcowej).

Stopień 2
Woda o bardzo małej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych i koloidalnych. Zaleca się otrzymywanie jej 
np. metodą destylacji albo destylacji poprzedzonej dejonizacją lub odwróconą osmozą.

Stopień 3
Woda do ogólnego zastosowania, używana do „mokrych” prac chemicznych. Zaleca się otrzymywanie jej np. przez pojedynczą 
destylację, dejonizację lub odwróconą osmozę.

Opis czystości wody
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Produkt Wydajność 
[l/h]

Moduł 
sterylizacyjny 

MF 0,2 um
Pompa Moduł UV 

265 nm

Przewodność 
oczyszczonej wody 

[uS/cm]

Jakość wody według 
normy PN-EN 
ISO 3696:1999

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

Basic 2 2 nie nie nie 0,1 - 5 2 stopień 130 x 300 x 430 HYDB0020K
Basic 5 5 nie nie nie 0,1 - 5 2 stopień 160 x 350 x 510 HYDB0050K

Basic 10 10 nie nie nie 0,1 - 5 2 stopień 270 x 410 x 800 HYDB0100K
Basic 15 15 nie nie nie 0,1 - 5 2 stopień 270 x 410 x 1180 HYDB0150K
Basic 25 25 nie nie nie 0,1 - 5 2 stopień 270 x 410 x 1180 HYDB0250K

Dejonizatory serii BASIC to urządzenia o dużej wydajności do produkcji wody zdemineralizowanej wprost z wody wodociągowej. Jakość 
otrzymywanej wody w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej to przewodność 0,1-0,8 µS/cm. W pełni automatyczne i bezobsługowe 
urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje parametry wody. Otrzymana woda 
spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód drugiego stopnia czystości. Dejonizatory serii BASIC stanowią doskonałe 
źródło wody o wysokiej czystości chemicznej dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych.

Systemy oczyszczania wody HLP

Seria BASIC

Model
Prefiltr 

osadowy 
5µm

H1 H7 H6
Objętość złoża 

jonowymiennego
[l]

Basic 2 - + + - -
Basic 5 - + - + -

Basic 10 + - - - 10
Basic 15 + - - - 15
Basic 25 + - - - 25

Czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 60g CaCO3 150g CaCO3 30g CaCO3/l
nr kat. EO-005-10 EO-001-L EJ-2000-0 EJ-5000-0 EJ-001-0

Materiały eksploatacyjne:

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Natężenie przepływu: 20 - 500 l/h
Objętość złoża: 2 - 25 I
Pojemność robocza: 60 - 750g CaCO3
Przewodność: 0,1 - 5 µS/cm

Parametry techniczne:
− Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach sedymentacyjnych,
• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (dwujonit – silny kationit i anionit) w celu usunięcia jonów

− Przewodnictwo wody oczyszczonej (w zależności od natężenia
   przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1 - 5 µS/cm.
− Punkt poboru wody – druga klasa czystości 
   wg PN-EN ISO 3696: 1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi 
   o zasięgu min. 2 m.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, komory klimatycznej.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów
   wymiennych).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system 
   kontrolno-pomiarowy posiadający:

• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa 

     i temperatury wody oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego,
• alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
   i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
- przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
- gniazdko 230V

BASIC 2 BASIC 5
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Seria HLP

Produkt Wydajność 
[l/h]

Moduł 
sterylizacyjny 

MF 0,2 um
Pompa Moduł UV 

265 nm

Przewodność 
oczyszczonej wody 

[uS/cm]

Jakość wody według 
normy PN-EN 
ISO 3696:1999

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

HLP 
Smart 2000 4 nie nie nie < 0,06 2 stopień 200 x 360 x 420 HYDH000400

HLP 5 5 nie nie nie < 0,06 2 stopień 230 x 360 x 520 HYDH000500
HLP 5S 5 tak nie nie < 0,06 1 stopień 230 x 360 x 520 HYDH00050S
HLP 5P 5 nie tak nie < 0,06 2 stopień 230 x 360 x 520 HYDH00050P

HLP 5SP 5 tak tak nie < 0,06 1 stopień 230 x 360 x 520 HYDH0005SP
HLP 5UV 5 tak tak tak < 0,06 1 stopień 230 x 360 x 520 HYDH0005UV
HLP 10 10 nie nie nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH001000

HLP 10S 10 tak nie nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00100S
HLP 10P 10 nie tak nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00100P

HLP 10SP 10 tak tak nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0010SP
HLP 10UV 10 tak tak tak < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0010UV

HLP 20 20 nie nie nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH002000
HLP 20S 20 tak nie nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00200S
HLP 20P 20 nie tak nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00200P

HLP 20SP 20 tak tak nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0020SP
HLP 20UV 20 tak tak tak < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0020UV

HLP 30 30 nie nie nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH003000
HLP 30S 30 tak nie nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00300S
HLP 30P 30 nie tak nie < 0,06 2 stopień 230 x 450 x 580 HYDH00300P

HLP 30SP 30 tak tak nie < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0030SP
HLP 30UV 30 tak tak tak < 0,06 1 stopień 230 x 450 x 580 HYDH0030UV

Demineralizatory serii HLP to idealne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego 
laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. W ramach systemów HLP 
otrzymywana jest woda o przewodności 0,055 µS/cm spełniająca wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Otrzymana woda może 
być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Demineralizatory HLP standardowo wyposażone są w mikroprocesorowy 
system kontrolno-pomiarowy czuwający nad prawidłowym procesem demineralizacji.

Model Prefiltr 
osadowy 5µm H1 H2 H7 H5

SMART + + + + +
czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 2200 dm3**

nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EJ-2000-0 EJ-0250-0

HLP Smart

*objętość wody oczyszczonej, zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l
**objętość wody oczyszczonej, zależy od jakości wody zasilającej

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 4 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P04
3- < 0.5 ppb  

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 30ppb

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. 
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (kolumna główna),
• powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym   
  (kolumna końcowa).

− Wydajność systemu: ok. 4 – 4,5 dm3/h (dobowa ok. 100 dm3).
− Przewodnictwo wody oczyszczonej < 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Punkt poboru wody – druga kl. czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 
   zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody - 
   pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z kapsułą 
   mikrofiltracyjną 0,2µm).
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do    
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana filtrów).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40ºC.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 1W.
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system 
   kontrolno-pomiarowy posiadający:

• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury 

     wody oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż 

     jonowymiennych,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i   
  poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia,

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
- przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
- gniazdko 230V
- odpływ do kanalizacji

Materiały eksploatacyjne:
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Model Prefiltr 
osadowy 5µm H1 H2 H7, H7 H3 Kapsuła MF 

0,2µm
Promiennik 
UV 254nm

HLP 5 + + + + + - -
HLP 5s + + + + + + -
HLP 5p + + + + + - -
HLP 5sp + + + + + + -
HLP 5UV + + + + + + +

czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 4500 dm3** 12 miesięcy 9000 godz.
nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EJ-2000-0 EJ-0500-0 EM-SB-21 EUV-254-0

HLP 5
Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P04
3- < 0.5 ppb  

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb*

Bakterie < 1 cfu/ml*
Cząstki > 0,2µm < 1/ml*

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:
• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (kolumna główna),
• powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (kolumna końcowa),
• lampa UV – 254 nm (model: HLP5UV),
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2µm 
  (model: HLP5s, HLP5sp, HLP 5UV).

− Wydajność systemu: ok. 5 - 7 dm3/h (dobowa ok. 120 - 150 dm3).
− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 
   (model: HLP5p, HLP5sp, HLP5UV).
− Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN 
   ISO 3696: 1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Dodatkowy punkt poboru wody - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO    
   3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2µm – model: HLP5s, HLP5sp, 
   HLP5UV).
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody  
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do 
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtrujących).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 1W (model: HLP5, HLP5s).
− Pobór mocy urządzenia 25W (model: HLP5p, HLP5sp).
− Pobór mocy urządzenia 50W (model: HLP5UV).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system 

kontrolno-pomiarowy posiadający:
• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury 

wody oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż 

jonowymiennych,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 

i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.
− Oprogramowanie, software.

Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Materiały eksploatacyjne:

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
− Przerwanie pracy pompy przy:

• niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik  
  niskiego ciśnienia,
• pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-400C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Model Prefiltr 
osadowy 5µm H1 H2 H6 H3 Kapsuła MF 

0,2µm
Promiennik 
UV 254nm

HLP 10 + + + + + - -
HLP 10s + + + + + + -
HLP 10p + + + + + - -
HLP 10sp + + + + + + -
HLP 10UV + + + + + + +
czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 5500 dm3** 12 miesięcy 9000 godz.

nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EJ-5000-0 EJ-0500-0 EM-SB-21 EUV-254-0

HLP 10

Materiały eksploatacyjne:

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 10 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P04
3- < 0.5 ppb  

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb*

Bakterie < 1 cfu/ml*

Cząstki > 0,2µm < 1/ml*

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
   (kolumna główna),
• powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym  
   (kolumna końcowa),
• lampa UV – 254 nm (model: HLP10UV),
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2µm (model: HLP10s, 
   HLP10sp, HLP10UV).

− Wydajność systemu: ok. 10 - 12 dm3/h (dobowa ok. 240 - 280 dm3).
− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 
   (model: HLP10p, HLP10sp, HLP10UV).
− Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 
   3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Dodatkowy punkt poboru wody - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 
   3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2µm – model: HLP10s, HLP10sp, 
   HLP10UV).
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody 
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do 
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtrujących).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 1W (model: HLP10, HLP10s).
− Pobór mocy urządzenia 25W (model: HLP10p, HLP10sp).
− Pobór mocy urządzenia 50W (model: HLP10UV).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system 
   kontrolno-pomiarowy posiadający:

• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody 
  oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż 
  jonowymiennych,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i 
  poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
• Przerwanie pracy pompy przy:

- niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego 
ciśnienia,
- pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

HLP 20

Materiały eksploatacyjne:

Model
Prefiltr 

osadowy 
5µm

H1 H2 H6 H3 Kapsuła MF 
0,2µm

Promiennik 
UV 254nm

HLP 20 + + + + + - -
HLP 20s + + + + + + -
HLP 20p + + + + + - -
HLP 20sp + + + + + + -
HLP 20UV + + + + + + +

Czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 5500 dm3** 12 miesięcy 9000 godz.

nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EJ-5000-0 EJ-0500-0 EM-SB-21 EUV-254-0

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 20 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P04
3- < 0.5 ppb  

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb*

Bakterie < 1 cfu/ml*
Cząstki > 0,2µm < 1/ml*

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (kolumna główna),
• powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
  (kolumna końcowa),
• lampa UV – 254 nm (model: HLP20UV),
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2µm (model: HLP20s, 
  HLP20sp, HLP20UV).

− Wydajność systemu: ok. 20 - 22 dm3/h (dobowa ok. 480 - 520 dm3).
− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 
  (model: HLP20p, HLP20sp, HLP20UV).
− Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 
   3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Dodatkowy punkt poboru wody - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO   
   3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2µm – model: HLP20s, HLP20sp, 
   HLP20UV).
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody 
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do 
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtrujących).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Pobór mocy urządzenia 25W (model: HLP20, HLP20s).
− Pobór mocy urządzenia 50W (model: HLP20p, HLP20sp, HLP20UV).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system 
   kontrolno-pomiarowy posiadający:

• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody 
oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż 
   jonowymiennych,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
   i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
• Przerwanie pracy pompy przy:

- niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik 
   niskiego ciśnienia,
- pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji
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HLP 30

Materiały eksploatacyjne:

Model Prefiltr 
osadowy 5µm H1 H2 H6 H3 Kapsuła MF 

0,2µm
Promiennik 
UV 254nm

HLP 30 + + + + + - -
HLP 30s + + + + + + -
HLP 30p + + + + + - -
HLP 30sp + + + + + + -
HLP 30UV + + + + + + +
czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 5500 dm3** 12 miesięcy 9000 godz.

nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EJ-5000-0 EJ-0500-0 EM-SB-21 EUV-254-0

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 30 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P04
3- < 0.5 ppb  

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb*

Bakterie < 1 cfu/ml*
Cząstki > 0,2µm < 1/ml*

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
   (kolumna główna),
• powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym 
   (kolumna końcowa),
• lampa UV – 254 nm (model: HLP30UV),
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2µm 
   (model: HLP30s, HLP30sp, HLP30UV).

− Wydajność systemu: ok. 30 - 32 dm3/h (dobowa ok. 720 - 760 dm3).
− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 
   (model: HLP30p, HLP30sp, HLP30UV).
− Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 
   3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Dodatkowy punkt poboru wody - pierwsza klasa czystości 
   wg PN-EN ISO 3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2µm – model: 
   HLP30s, HLP30sp, HLP30UV).
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody  
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do 
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtrujących).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Pobór mocy urządzenia 25W (model: HLP30, HLP30s).
− Pobór mocy urządzenia 50W (model: HLP30p, HLP30sp, HLP30UV).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-
   pomiarowy posiadający:

• wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody 
   oczyszczonej,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż 
   jonowymiennych,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
• możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
   i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
• Przerwanie pracy pompy przy:

- niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik 
   niskiego ciśnienia,
- pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Produkt Wydajność 
[l/h]

Moduł 
sterylizacyjny 

MF 0,2 um
Pompa

Moduł UV 
185 lub 265 nm 

lub też 
185/254 nm

Moduł 
ultra-

filtracyjny 
UF

Przewodność 
oczyszczonej 

wody 
[uS/cm]

Jakość wody 
wg normy 

PN-EN 
ISO 3696:1999

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

HLP SPRING 5 
z automatyką typu B 5 opcja nie opcja opcja < 0,06

1 stopień 
z opcją z MF 
lub też UF 

bez tych opcji 
z modułem UV 

2 stopień 

230 x 510 x 610 HYDS00050B

HLP SPRING 10 
z automatyką typu B 10 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00100B

HLP SPRING 15 
z automatyką typu B 15 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00150B

HLP SPRING 25 
z automatyką typu B 25 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00250B

HLP SPRING 40 
z automatyką typu B 40 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00400B

HLP SPRING 60 
z automatyką typu B 60 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00600B

HLP SPRING 100 
z automatyką typu B 100 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS01000B

HLP SPRING 200 
z automatyką typu B 200 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS02000B

HLP SPRING 300 
z automatyką typu B 300 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS03000B

HLP SPRING 400 
z automatyką typu B 400 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS04000B

HLP SPRING 5 
z automatyką typu C 5 opcja nie opcja opcja < 0,06

1 stopień 
z opcją z MF 
lub też UF 

bez tych opcji 
z modułem UV 

2 stopień  

230 x 510 x 610 HYDS00050C

HLP SPRING 10 
z automatyką typu C 10 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00100C

HLP SPRING 15 
z automatyką typu C 15 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00150C

HLP SPRING 25 
z automatyką typu C 25 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00250C

HLP SPRING 40 
z automatyką typu C 40 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00400C

HLP SPRING 60 
z automatyką typu C 60 opcja nie opcja opcja < 0,06 230 x 510 x 610 HYDS00600C

HLP SPRING 100 
z automatyką typu C 100 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS01000C

HLP SPRING 200 
z automatyką typu C 200 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS02000C

HLP SPRING 300 
z automatyką typu C 300 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS03000C

HLP SPRING 400 
z automatyką typu C 400 opcja nie opcja opcja < 0,06 dopasowane do 

zamówienia HYDS04000C

Seria HLP SPRING
Demineralizatory serii SPRING to urządzenia zasilane wodą wodociągową o bogatszym wyposażeniu i zaawansowanej automatyce. Podobnie 
jak seria HLP systemy SPRING produkują wodę o przewodności 0,055 µS/cm spełniającą wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, 
FP IX. Urządzenia te dedykowane są dla bardziej wymagających użytkowników poprzez wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę 
umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów 
wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz ultraczystej, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz 
recyrkulacją wody ultraczystej, pracę z kilkoma przystawkami jednocześnie. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na 
komfortową eksploatację urządzenia. W systemach Spring proces demineralizacji na złożach jonowymiennych odbywa się w systemie SQF (Slow 
Quick Flow), stanowiący nowe hydrauliczne rozwiązanie pozwalające na recyrkulację filtratu bez użycia pompy oraz eliminację kolumny końcowej 
(doczyszczającej) przy zachowaniu podwójnej demineralizacji. SQF zapewnia skuteczniejszą demineralizację końcową poprzez zastosowanie 
dłuższego czasu kontaktu filtratu ze złożem jonowymiennym przy jednoczesnym szybkim wydatku produktu.
W systemie Spring ograniczono elementy serwisowe do dwóch modułów: A (filtracja wstępna) i B (kolumna doczyszczająca pracująca w systemie 
SQF), które poprzez zastosowanie połączeń typu szybkozłącza mogą być w łatwy i samodzielny sposób wymieniane przez użytkownika.
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Model Prefiltr osadowy 5µm Moduł A Moduł B Moduł GAC 10”
Spring 5 + + + -

Spring 10 + + + -
Spring 15 + + + -
Spring 25 + + + -
Spring 40 + - +*** +
Spring 60 + - +*** +
czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 5000dm3** 6 miesięcy*

nr kat. EO-005-10 EO-MA-11 EJ-5000-00 EW-001-10

Materiały eksploatacyjne:

*objętość wody oczyszczonej, zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l
**objętość wody oczyszczonej, zależy od jakości wody zasilającej
***możliwość zamiany modułu B na kolumnę jonowymienną o większej objętości

SPRING
Norma PN-EN 3696:1999

Kapsuła
MF 0,2µm

Moduł UV 
254nm

Moduł UV 
185/254nm

Moduł UV 
185nm

Moduł 
ultrafiltracyjny UF

Kapsuła MF 0,2µm 1 stopień 1 stopień 1 stopień 1 stopień 1 stopień
Moduł UV 254nm 1 stopień 2 stopień 2 stopień 2 stopień 1 stopień

Moduł UV 185/254nm 1 stopień 2 stopień 2 stopień 2 stopień 1 stopień
Moduł UV 185/254nm 1 stopień 2 stopień 2 stopień 2 stopień 1 stopień

Moduł ultrafiltracyjny UF 1 stopień 1 stopień 1 stopień 1 stopień 1 stopień
nr kat. EM-SB-21 W-UV-01 W-UV-03 W-UV-02 EU-ST-01

Opcje:

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5-60 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność <0,06 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02
-, N03

-, P04
3- < 0.5 ppb 

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 30ppb
TOC < 5ppb*

Bakterie < 1cfu/ml
Cząstki > 0,2µm < 1/ml
Endotoksyny < 0,001 EU/ml**
RNazy < 0,01 ng/ml**
DNazy < 4 pg/µl**

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (w systemie SQF),
• lampa UV: 185/254nm lub 254nm (opcja),
• moduł ultrafiltracyjny UF (opcja),
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm (opcja).

− Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.
− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 24V z 
   automatyką.
− Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN 
   ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
− Punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości 
   wg PN-EN ISO 3696:1999 (w opcji z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2µm).
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody 
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999   
   (z przeznaczeniem do mycia szkła laboratoryjnego, zasilania zmywarki, 
   autoklawu, itp.).
− System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do 
   magazynowania wody oczyszczonej.
− Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtrujących).
− System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Automatyczne płukanie modułów membranowych.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 25W.
− Pobór mocy urządzenia 50W (model: UV).
− Zasilanie: 230V/50Hz.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym 
   systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

• kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury   
  wody zasilającej, po odwróconej osmozie i zdemineralizowanej w
  jednostkach µS/cm lub MOhm,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
• informacja o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu 
   zatrzymania),
• poziom napełnienia zbiornika,
• możliwość dozowania wody,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
• graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające 
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i 
   poziomów alarmów,
• wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające 
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i 
   poziomów alarmów.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
− Przerwanie pracy pompy przy:

• niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik
  niskiego ciśnienia,
• pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

− Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie 
   pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4˚C lub 
   powyżej 40˚C.
− Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek 
   alarmu.
− Możliwość autostartu systemu.
− Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Produkt
Wydaj-
ność 
[l/h]

Moduł 
steryli-
zacyjny 

MF 0,2 µm

Pompa

Moduł 
UV 

185/254 
nm

Moduł 
ultra-

filtracyjny 
UF

Moduł 
TOC

Przewodność 
oczyszczonej 

wody 
[uS/cm]

Jakość wody 
wg normy 

PN-EN 
ISO 3696:1999

nr kat.

HLP R 5 5 tak nie nie nie tak <0,055

1 stopień 
oraz FP IX

HY5DRTOC00
HLP R 5 UF 5 tak nie nie tak tak <0,055 HY5DRTOCUF
HLP R 5 UV 5 tak nie tak nie tak <0,055 HY5DRTOCUV

HLP R 5 UF UV 5 tak nie tak tak tak <0,055 5DRTOCUFUV
HLP R 10 10 tak nie nie nie tak <0,055 H10DRTOC00

HLP R 10 UF 10 tak nie nie tak tak <0,055 H10DRTOCUF
HLP R 10 UV 10 tak nie tak nie tak <0,055 H10D-TOCUV

HLP R 10 UF UV 10 tak nie tak tak tak <0,055 0DRTOCUFUV
HLP R 15 15 tak nie nie nie tak <0,055 H15DRTOC00

HLP R 15 UF 15 tak nie nie tak tak <0,055 H15DRTOCUF
HLP R 15 UV 15 tak nie tak nie tak <0,055 H15DRTOCUV

HLP R 15 UF UF 15 tak nie tak tak tak <0,055 1DRTOCUFUV
HLP R 25 25 tak nie nie nie tak <0,055 H25DRTOC00

HLP R 25 UF 25 tak nie nie tak tak <0,055 H25DRTOCUF
HLP R 25 UV 25 tak nie tak nie tak <0,055 H25DRTOCUV

HLP R 25 UF UV 25 tak nie tak tak tak <0,055 2DRTOCUFUV

Seria HLP R
Demineralizator serii R to urządzenie łączące cechy dwóch serii: Spring i Doczyszczających w jeden system, optymalizując w ten sposób koszty 
inwestycji poprzez redukcję wspólnych obszarów konstrukcyjnych. Urządzenie wytwarza wodę ultraczystą spełniając wymogi normy PN-EN ISO 
3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. Urządzenie to posiada rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy 
materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, wody po 
odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg 
zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.
Stopnie oczyszczania wody: filtracja wstępna, odwrócona osmoza, demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa 
UV – 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm.

Modele:
seria R – urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC oraz kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm
seria R UV – urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny  TOC, moduł fotooksydacyjny UV 185/254 nm 
oraz kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm (dostępna  opcja lampy 185 nm oraz 254 nm)
seria R UF – urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny  TOC, moduł ultrafiltracyjny UF oraz kapsułę 
mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm 
seria R UV UF – urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV 185/254 nm, 
moduł ultrafiltracyjny UF oraz kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm (dostępna opcja lampy 185 nm oraz 254 nm)
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Informacje ogólne:
Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5-25 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność <0,055 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02
-, N03

-, P04
3- < 0.5 ppb 

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb
TOC < 3ppb*

Bakterie < 1cfu/ml
Cząstki > 0,2µm < 1/ml
Endotoksyny < 0,001 EU/ml*
RNazy < 0,01 ng/ml*
DNazy < 4 pg/µl*

Parametry techniczne:
− System pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja na filtrach osadowych,
• filtracja na filtrach węglowych,
• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu 
   jonowymiennym TOC,
• lampa UV 185/254 nm, 
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa - 0,45/0,2µm.

− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
− Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg 
   PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 
   0,45/0,2µm.
− Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody 
   ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− System zaopatrzony w zbiornik o poj. 10 dm3 do magazynowania wody 
   oczyszczonej.
− Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy 
   poborami wody.
− Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym zbiorniku.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana materiałów 
   eksploatacyjnych).
− System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 50W.
− Zasilanie: 230V/50Hz.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym 
   systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

• kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury 
  wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach 
  µS/cm lub MOhm,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
• informacja o stopniu retencji modułu membranowego,
• poziom napełnienia zbiornika,
• możliwość dozowania wody,
• alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
• alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
• graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające
  możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
  i poziomów alarmów,
• wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające 
  możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
  i poziomów alarmów.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
− Przerwanie pracy pompy przy: 

• niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik  
   niskiego ciśnienia,
• pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

− Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek 
   alarmu.
− Możliwość autostartu systemu.
− Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa 
Temperatura: 5-40 0C
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji

NOTATKI
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Produkt Wydajność 
[l/h]

Jakość wody 
wg normy PN-EN 

ISO 3696:1999

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

Technical 5 
(opcja sterownika typ A, B, C) 5 3 stopień 230 x 400 x 510 HYDT00050C/B/A

Technical 10  
(opcja sterownika typ A, B, C) 10 3 stopień 230 x 450 x 580 HYDT00100C/B/A

Technical 15  
(opcja sterownika typ A, B, C) 15 3 stopień 230 x 450 x 580 HYDT00150C/B/A

Technical 25  
(opcja sterownika typ A, B, C) 25 3 stopień 230 x 450 x 580 HYDT00250C/B/A

Technical 40  
(opcja sterownika typ A, B, C) 40 3 stopień 260 x 470 x 650 HYDT00400C/B/A

Technical 60  
(opcja sterownika typ A, B, C) 60 3 stopień 260 x 470 x 650 HYDT00600C/B/A

Technical 100  
(opcja sterownika typ A, B, C) 100 3 stopień dopasowane do zamówienia HYDT01000C/B/A

Technical 200  
(opcja sterownika typ A, B, C) 200 3 stopień dopasowane do zamówienia HYDT02000C/B/A

Technical 300  
(opcja sterownika typ A, B, C) 300 3 stopień dopasowane do zamówienia HYDT03000C/B/A

Technical 400  
(opcja sterownika typ A, B, C) 400 3 stopień dopasowane do zamówienia HYDT04000C/B/A

Seria TECHNICAL

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy uzdatniania wody zasilane wodą wodociągową, które zatrzymują 96-99% 
rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w tym metali ciężkich oraz pierwiastków radioaktywnych. W pełni 
automatyczne i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje wszystkie 
etapy oczyszczania wody. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości.

Systemy TECHNICAL stanowią doskonałe źródło wody do zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, 
demineralizatorów doczyszczających HLP, jak również poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci mogą zaopatrywać w wodę wiele pomieszczeń 
laboratoryjnych, a nawet kilka pięter w budynku.

Matematyk George Dantzig (1914-2005) 
uczęszczał na wykłady ze statystyki 
prowadzone przez Jerzego Spława Neymana. 
Wykłady zaczynały się bardzo rano, a Dantzig 
lubił spać, dlatego przychodził po wykładzie 
żeby spisać zadania do zrobienia w domu. 
Zadania miały być oddane przed następnym 
wykładem. Jednego razu zadania były 
wyjątkowo trudne, więc Dantzig spóźnił się o 
parę dni i bał się, że Neyman będzie mu robił 
wstręty. Ale była cisza. Pod koniec semestru 
ktoś zaczął się dobijać do jego drzwi o 6 rano. 

Był to Neyman, bardzo podniecony, z kartkami zapisanymi przez Dantziga. 
Okazało się, że problemy zostawione na tablicy to były problemy dotychczas 
nierozwiązane. Kazał Dantzigowi przepisać kartki na czysto, włożyć w 
okładki i obronić jako doktorat.
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NOTATKI

Informacje ogólne: 
Zasilanie: woda wodociągowa 
Wydajność: 5-60 l/h 
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min 
Stopień retencji > 98-99% 
TOC < 50ppb 
Bakteria < 1cfu/ml*
*urządzenie wyposażone w lampę UV

Parametry techniczne:
− Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
− Stopnie oczyszczania wody:  

• filtracja na filtrach osadowych,
• filtracja na filtrach węglowych,
• odwrócona osmoza.

− Wydajność systemu: ok. 5-60 dm3/h.
− System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 
   z automatyką.
− Stopień retencji: 97-99%.
− Maksymalne ciśnienie filtratu (wody uzdatnionej) – 3 bar (45psi).
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m. 
− Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody oczyszczonej.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub 
   zakręconym zaworze filtratu.
− Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, myjki, komory 
   klimatycznej, systemu doczyszczającego, itp.
− Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody. 
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
   filtracyjnych).
− Pobór mocy urządzenia ok. 25 W.
− Możliwość instalacji sterylizatora UV.
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
− Zasilanie: 230V/50Hz.

Funkcje monitorujące pracę systemu: 
− Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym 
   systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

• kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody 
   zasilającej oraz wody po odwróconej osmozie w jednostkach µS/cm lub 
   MOhm  
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę 
• dane o aktualnym stanie pracy systemu
• dane o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu zatrzymania) 
• alarm informujący o konieczności wymiany filtra mechanicznego 
   i węglowego
• graficzną i dźwiękową sygnalizację alarmową
• podgląd terminów serwisowych
• podgląd poziomu napełnienia zbiornika
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające 
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
   i poziomów alarmów 
• wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające    
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
   i poziomów alarmów

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu: 
− Przerwanie pracy pompy przy:
• niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej)  - 
czujnik niskiego ciśnienia
• pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia 
− Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne 
zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4˚C 
lub powyżej 40˚C.
− Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się 
jakiegokolwiek alarmu.
− Możliwość autostartu systemu.
− Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

Parametry wody zasilającej: 
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie > 0,35 MPa
Temperatura: 5-40 ºC
Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3 

Model
Prefiltr 

osadowy 
5µm

H1 H2 GAC 10”

Technical 5 + + + -
Technical 10 + + + -
Technical 15 + + + -
Technical 25 + + + -
Technical 40 + - - +
Technical 60 + - - +
Czas pracy 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy* 6 miesięcy*

nr kat. EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EW-001-10

Materiały eksploatacyjne:

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji
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System doczyszczający TOC

Produkt
Moduł 

steryli-zacyjny 
MF 0,2 um

Pompa Moduł UV 
185/254 nm

Moduł 
ultra-

filtracyjny 
UF

Moduł TOC

Przewodność 
oczyszczonej 

wody 
[uS/cm]

Jakość wody 
wg normy 
PN-EN ISO 
3696:1999

nr kat.

System 
doczyszczajacy 

TOC
tak nie nie nie tak <0,055

1 stopień 
oraz FP IX

HYDDRTOC00

System 
doczyszczajacy 

TOC UV
tak nie tak nie tak <0,055 HYDDRTOCUV

System 
doczyszczajacy 

TOC UF
tak nie nie tak tak <0,055 HYDDRTOCUF

System 
doczyszczajacy 

TOC UF UV
tak nie tak tak tak <0,055 HDRTOCUVUF

Modele:
TOC – urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC oraz kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm
TOC/UV - urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV 185/254nm oraz 
kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm (dostępna opcja lampy 185nm oraz 254nm)
TOC/UF - urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł ultrafiltracyjny UF oraz kapsułę 
mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm
TOC/UF/UV - urządzenie wyposażone w pętli recyrkulacyjnej w podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV 185/254nm, 
moduł ultrafiltracyjny UF oraz kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm (dostępna opcja lampy 185nm oraz 254nm)

Urządzenia wytwarzające wodę ultraczystą spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. 
System zasilany jest z zewnętrznego źródła wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
Moduł doczyszczający jest w pełni automatycznym i bezobsługowym systemem, standardowo wyposażonym w automatyczny system diagnostyki 
aparatu. Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV - 185/254 nm, filtracja 
na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 µm.

NOTATKI
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Produkt Wydajność 
[l/h]

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

System Plus T 10 10 350 x 420 x 540 HYDDP0100T
System Plus T 20 20 390 x 460 x 960 HYDDP0200T
System Plus V 10 10 350 x 420 x 540 HYDDP0100V
System Plus V 20 20 390 x 460 x 960 HYDDP0200V

Produkt nr kat.
System doczyszczający TOC HYDDRTOC00

System doczyszczający TOC/UF HYDDRTOCUF
System doczyszczający TOC/UV HYDDRTOCUV

System doczyszczający TOC/UF/UV HDRTOCUFUV

SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY
Informacje ogólne:
Zasilanie: woda oczyszczona drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg 
PN-EN ISO 3696:1999
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-3 I/min
Przewodność <0,055 µS/cm
Na+, SO4

2-, Cl-, Br-, N02
-, N03

-, P04
3- < 0.5 ppb 

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 5ppb
TOC < 3ppb*

Bakterie < 1cfu/ml
Cząstki > 0,2µm < 1/ml
Endotoksyny < 0,001 EU/ml*
RNazy < 0,01 ng/ml*
DNazy < 4 pg/µl*

Parametry techniczne:
− System zasilany wodą oczyszczoną drugiego lub trzeciego stopnia 
   czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
− Stopnie oczyszczania wody:

• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu 
   jonowymiennym  TOC,
• lampa UV 185/254 nm, 
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa - 0,45/0,2µm.

− Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 µS/cm.
− Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
− System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
− Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg 
  PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2µm.
− Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy 
   poborami wody.
− Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnej recyrkulacji.
− Maksymalne ciśnienie robocze: 0,3MPa.
− Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana materiałów 
   eksploatacyjnych).
− Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
− Pobór mocy urządzenia poniżej 50W.
− Zasilanie: 230V/50Hz.

Funkcje monitorujące pracę systemu:
− Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym 
   systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

• kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
• konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury 
   wody ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm,
• zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
• informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
• poziom napełnienia pętli recyrkulacyjnej,
• możliwość dozowania wody,
• alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,
• alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
• alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
• alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
• graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
• podgląd terminów serwisowych,
• wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające 
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i 
   poziomów alarmów,
• wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające 
   możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i 
   poziomów alarmów.

− Oprogramowanie, software.
− Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
− Przerwanie pracy pompy przy: 

• niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik 
   niskiego ciśnienia,
• pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

− Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek 
   alarmu.
− Możliwość autostartu systemu.
− Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 20 µS/cm
Ciśnienie: min. 0,2 MPa
Temperatura: 5-40°C

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji

NOTATKI
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Produkt Wydajność 
[l/h]

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

System Plus T 10 10 350 x 420 x 540 HYDDP0100T
System Plus T 20 20 390 x 460 x 960 HYDDP0200T
System Plus V 10 10 350 x 420 x 540 HYDDP0100V
System Plus V 20 20 390 x 460 x 960 HYDDP0200V

System Plus

Stacje serii Plus to urządzenia zmiękczające wodę wodociągową w celu przygotowania jej do procesu dalszej demineralizacji na systemach HLP, 
Technical, Spring. Usuwają one z wody jony wapnia i magnezu. 
Złoże stacji Plus poddawane jest cyklicznym regeneracjom, dzięki którym przywracane są jego pierwotne zdolności zmiękczania wody, co zapewnia 
mu wieloletnią pracę.

MODELE:
Plus T – stacja czasowa - regeneracja odbywa się całkowicie automatycznie, co określony czas.
Plus V – stacje objętościowe - regeneracja złoża odbywa się całkowicie automatycznie, co określoną objętość uzdatnionej wody.

Parametry techniczne: 
− Urządzenie zasilane wodą wodociągową.
− Wstępne oczyszczanie wody: filtr osadowy 5µm o dużej wydajności 
   (wysokość filtra 10” w korpusie z odpowietrzeniem). 
− Zastosowane złoże jonowymienne – kationit silnie kwaśny. 
− Budowa kompaktowa - kolumna jonitowa umieszczona wewnątrz 
   obudowy na sól. 
− Wysoka zdolność usuwania jonów twardości. 
− Odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych. 
− Płukanie i regeneracja złoża odbywa się automatycznie. 
− Nowoczesna głowica sterująca. 
− Czasowa regeneracja złoża.

Parametry wody zasilającej:
Przewodność < 1200 µS/cm
Ciśnienie: 0,2 – 0,8 MPa 
Temperatura: 2-48 0C

Wymagane przyłącza w miejscu instalacji:
− przyłącze zimnej wody wodociągowej 3⁄4”
− gniazdko 230V
− odpływ do kanalizacji

NOTATKI
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Akcesoria  do systemów HLP

produkt nr kat.
Prefiltr 20um 10” HYDEO02010
Prefiltr 10um 10” HYDEO01010
Prefiltr 5um 10” HYDEO00510
Prefiltr 1um 10” HYDEO00110

Prefiltr 20um 20” HYDEO02020
Prefiltr 10um 20” HYDEO01020
Prefiltr 5um 20” HYDEO00520
Prefiltr 1um 20” HYDEO00120

Filtr wielokrotnego użytku 20um/woda zimna HYDEZ02010
Filtr wielokrotnego użytku 50um/woda zimna HYDEZ05010

Filtr wielokrotnego użytku 100um/woda zimna HYDEZ10010
Filtr wielokrotnego użytku 50um/woda gorąca HYDEG05010

Filtr wielokrotnego użytku 100um/woda gorąca HYDEG10010
Filtr osadowy H1 HYDREO001L

Filtr węglowy GAC H2 HYDREW001L
Filtr węglowy GAC 10” HYDEW00110
Filtr węglowy GAC 20” HYDEW00120

Moduł A HYDREOMA11
Moduł B HYDREJMB00

Moduł B TOC HYDREJMB01
Wkład jonowymienny 500ml H3 HYDEJ05000

Wkład jonowymienny 500ml H3 TOC HYDEJ05001
Wkład jonowymienny 250ml H5 HYDEJ02500

Wkład jonowymienny 5000ml H6 HYDEJ50000
Wkład jonowymienny 5000ml H6 TOC HYDEJ50001

Wkład jonowymienny 2000ml H7 HYDEJ20000
Wkład jonowymienny 2000ml H7TOC  

Wkład zmiękczający HYDEZ00110
Wkład odżelaziający HYDEF00110

Żywica jonowymienna - dwujonit HYDREJ0010
Żywica jonowymienna TOC - dwujonit HYDREJ0011
Kationit silniekwaśny - forma sodowa HYDREJONA0

Kationit silniekwaśny - forma wodorowa HYDREJ00H0
Pomiennik lampy UV 254nm HYDEUV2540

Promiennik lampy UV 185 nm HYDEUV1850
Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² CA HYDREMSB20

Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² PES HYDREMSP20
Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 300cm² CA HYDREMSB21

Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 300cm² PES HYDREMSP21
Kapsuła mikrofiltracyjna 0,1um 150cm² PES HYDREMSP10

Moduł ultrafiltracyjny UF HYDREUST01
Sól pastylkowana 25kg HYDRES0010

produkt nr kat.
Elektrozawór 1/4” 24V HYDRAEZ024

Elektrozawór 1/2” 230V HYDRAEZ230
Kran wody demi (bez przewodu spiralnego) HYDRAKR110

Przewód spiralny do kranu wody demi HYDRAKR001
Sonda konduktometryczna HYDRASK000
Czujnik niskiego ciśnienia HYDROLACCN

Czujnik wysokiego ciśnienia HYDROLACCW

produkt nr kat.
Moduł UV 254 nm HYDROWUV01
Moduł UV 185 nm HYDROWUV02

Moduł UV 185 nm/254nm HYDROWUV03
Przystawka mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² CA HYDROWSB20
Przystwka mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² PES HYDROWSP20
Przystawka mikrofiltracyjna 0,2um 300cm² CA HYDROWSB21

Przystawka mikrofiltracyjna 0,2um 300cm² PES HYDROWSP21
Przystawka mikrofiltracyjna 0,1um 150cm² PES HYDROWSP10

Automatyczne płukanie membran (opcja dla serii HLP) HYDROWPM00
Dozowanie czasowe HYDROWDW0T

Dozowanie objętościowe HYDROWDW0V
Moduł antyskaningowy HYDROWMA10
Moduł odżelaziający HYDROWMO10

Konduktometr z automatyką 24V typ A 0,00-19,99µS/cm HYDROWA100
Konduktometr z automatyką 24V typ A 0,00-99,99mS/cm HYDROWA110

Konduktometr z automatyką 24V B HYDROWA200
Konduktometr z automatyką 24V C HYDROWA300

Pompa wysokociśnieniowa 230V 0,75kW HYDAP23075
Pompa wysokociśnieniowa 230V 0,55kW HYDAP23055

Pompa membranowa 24V 1 l/min HYDROAP024
Pompa membranowa 48V 2 l/min HYDROAP048

Pompa 24V 7,5 l/min HYDROLAPKK
Zasilacz 9V HYDRAZS009

Zasilacz 24V HYDRAZS024
Zasilacz 48V HYDRAZS048

Analizator TOC HYDRWTOC00

Produkt nr kat.
Zbiornik ciśnieniowy 2 dm³ HYDRZC0002
Zbiornik ciśnieniowy 6 dm³ HYDRZC0006

Zbiornik ciśnieniowy 10 dm³ HYDRZC0010
Zbiornik ciśnieniowy 40 dm³ HYDRZC0040
Zbiornik ciśnieniowy 80 dm³ HYDRZC0080

Zbiornik ciśnieniowy 110 dm³ HYDRZC0110
Zbiornik ciśnieniowy 150 dm³ HYDRZC0150
Zbiornik ciśnieniowy 230 dm³ HYDRZC0230
Zbiornik ciśnieniowy 320 dm³ HYDRZC0320
Zbiornik ciśnieniowy 450 dm³ HYDRZC0450
Zbiornik ciśnieniowy 600 dm³ HYDRZC0600
Zbiornik ciśnieniowy 750 dm³ HYDRZC0750

Zbiornik ciśnieniowy 1000 dm³ HYDRZC1000

Produkt nr kat.
Zbiornik grawitacyjny 6 dm³ HYDRZG0006

Zbiornik grawitacyjny 30 dm³ HYDRZG0030
Zbiornik grawitacyjny 60 dm³ HYDRZG0060

Zbiornik grawitacyjny 150 dm³ HYDRZG0150
Zbiornik grawitacyjny 300 dm³ HYDRZG0300
Zbiornik grawitacyjny 500 dm³ HYDRZG0500
Zbiornik grawitacyjny 800 dm³ HYDRZG0800

Zbiornik grawitacyjny 1100 dm³ HYDRZG1100
Zbiornik grawitacyjny 2500 dm³ HYDRZG2500

Zbiorniki grawitacyjneZbiorniki ciśnieniowe
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY

Produkt Wydajność 
[l/h]

Przewodność 
oczyszczonej wody 

[uS/cm]
Waga [kg]

Wymiary 
szer. x gł. x wys. 

[mm]
nr kat.

Destylarka DE 2M 1 2,0 < 4,7 8,0 240 x 248 x 326 ZALIMDE2M1
Destylarka DE 5M 1 4,0 < 4,7 13,0 335 x 331 x 511 ZALIMDE5M1
Destylarka DE 5M 3 5,0 < 4,7 13,0 335 x 331 x 511 ZALIMDE5M3

Produkt Wydajność [l/h] Parametry 
oczyszczonej wody Waga [kg] Średnica 

kopuły [mm]
Zasilanie 

[V] nr kat.

Destylarka DE 2 2,0 według FP V 8,0 220 230 POLNA00DE2
Destylarka DE 5 4,0 według FP V 8,0 220 230 POLNA00DE5

Destylarka DE 10 10,0 według FP V/stopień czystośći 3 14,0 354 3 x 400 POLNA0DE10
Destylarka DE 20 18,0 według FP V/stopień czystośći 3 18,0 354 3 x 400 POLNA0DE20

Redestylator REL 5 4,5 według FP V 24,0 382 3 x 400 POLNA0REL5

Destylarki

Systemy wykorzystujące metodę destylacyjną zabezpieczają w laboratorium dostęp do czystej wody i stanowią tańszą alternatywę dla systemów 
demineralizacyjnych. W przypadku urządzeń z funkcją redestylacji parametry wody spełniają normy 2 stopnia czystości i jak najbardziej otrzymana 
woda może być wykorzystywana do podstawowej analizy instrumentalnej oraz analitycznej.

Fizyk Ludwig Eduard Boltzmann (1844–1906) 
w okresie gdy miał małe dzieci, zwykle w niedziele 
rano, jeśli była ładna pogoda udawał się z wózkiem 
do pobliskiego parku. Tam siadał na ławce 
i przeprowadzał skomplikowane rachunki. Od 
czasu do czasu przytomniał, spoglądał na zegarek 
i gdy zbliżała się pora obiadu, spieszył z wózkiem 
do domu. Był jednak roztargniony, toteż zdarzało 
się, że wracał do domu sam. Przyzwyczajeni do 
tego mieszkańcy zaraz odprowadzali wózek. 

Pewnego dnia miejscowy policjant przyprowadził wózek, zanim jeszcze
dotarł tam Boltzmann. -„Bardzo dziękuję” – rzekła doń żona Boltzmanna – 
„Ale czy może pan jeszcze przyprowadzić do domu męża, bo obiad stygnie.”

NOTATKI


