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Twarda woda zdrowia nie doda

Na przeważającym obszarze Polski mamy do 
czynienia z wodą twardą. Przez to wielu Pola-
ków mierzy się z wszechobecnym kamieniem  
i osadem, tak dobrze znanym z występowania 
w czajnikach czy na armaturze łazienkowej. A to 
dopiero początek utrudnień. Ubrania wyprane  
w twardej wodzie wymagają dodatkowych środ-
ków zmiękczających, musimy używać mocniej-
szych środków do czyszczenia, wydłuża się rów-
nież czas porządków domowych, a wysuszona 
skóra potrzebuje balsamów nawilżających. Nie-
sprawne – zakamienione urządzenia pracują ze 
zmniejszoną sprawnością, a wszystko to razem 
powoduje, że wydajemy coraz więcej pieniędzy 
i nie da się ukryć, szkodzimy środowisku. wydaje 
się jednak, że najgorszym skutkiem twardej wody 
są awarie urządzeń. Nie chodzi tylko o urządzania 
AGD. Z powodu twardej wody ucierpią również 
te zamontowane w instalacji grzewczej. Kamień 
i osad mogą powodować poważne problemy  
i konieczność wymian urządzeń. Jeśli zajdzie po-
trzeba wymiany jedynie czajnika, to koszty nie 
będą przerażające, a co, kiedy kamień uszkodzi 
pompę ciepła?

zmiękczacz wody – rozsądne rozwiązanie

Przed podjęciem decyzji, jaki sposób ochrony 
instalacji wybrać, warto przeprowadzić testy na 
twardość wody. Testy takie dostępne są w skle-
pach internetowych. Zarówno filtry, jak i zmiękcza-
cze można zakupić w przystępnej cenie. Dlatego 
warto zaplanować ten dodatkowy koszt na samym 
początku inwestycji. Im wyższa temperatura w 
urządzeniu, tym większe wytrącanie się kamienia.  
Tak więc szczególnie polecane są zmiękczacze  

w instalacji hybrydowych pomp ciepła, które są 
połączeniem kotłów gazowych z pompą ciepła. 
Zmiękczacze Immersoft dostępne w ofercie Im-
mergas to proste urządzenia zarówno w montażu, 
jak i obsłudze. Do instalacji potrzebny jest bezpo-
średni dostęp do głównego zaworu zimnej wody, 
a w jego pobliżu niewielka ilość wolnej przestrze-
ni, gniazdo elektryczne i odpływ do kanalizacji  
w celu odprowadzenia wody popłucznej. Należy 
zachować swobodny dostęp z przodu i od góry  
w celu uzupełniania soli w tabletkach w zbiorniku  

Dobrze dobrana instalacja z odpowiednio dopasowanymi do 
potrzeb budynków i mieszkańców urządzeniami to połowa sukcesu. 
Odpowiednia pompa ciepła zapewni komfort cieplny oraz ciepłą wodę 
użytkową i nie będzie pracować ponad swoje możliwości. Pozostaje 
jedynie kwestia żywotności instalacji. Pompy ciepła i hybrydowe pompy 
ciepła potrzebują odpowiedniej ochrony, dzięki której będą mogły 
pracować dłużej i wydajniej. warto więc zastanowić się nad wyborem 
odpowiednich filtrów czy zmiękczaczy już na etapie wykonywania 
instalacji. I choć niektórzy inwestorzy nie czują potrzeby dopłacania za 
tego typu urządzenia, warto jest przekonać ich do tego. Jak to zrobić?  
Jakich argumentów użyć? Zapraszamy do lektury.

ZmiękcZacZe wody immergas
Lepiej chronić niż naprawiać

Przejdź  Więcej o zmiękczaczach Immersoft

http://www.instalreporter.pl
https://www.immergas.pl/produkty,7271/zmiekczacze-wody-immersoft?dest=1
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i dla przyszłych celów konserwacyjno-serwiso-
wych. Odstęp między zasilaniem w wodę a od-
pływem ścieków nie powinien być większy niż 
2 m. Należy brać pod uwagę podczas wybiera-
nia miejsca montażu, że nawodniony i napełnio-
ny solą w tabletkach zmiękczacz waży znacznie 
więcej niż właśnie odpakowany do podłączenia.

Jak działa zmiękczacz wody immersofT?

woda, przepływając przez specjalne złoże, znaj-
dujące się wewnątrz urządzenia zostaje zmiękczo-
na. Co pewien czas, zależny od zużycia i twardo-
ści wody surowej wprowadzanej na zmiękczacz, 
złoże zostaje poddane automatycznej regenera-
cji. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmiękczacze Im-
mergas są praktycznie bezobsługowe, pamiętać 
należy jedynie o kontroli poziomu soli tabletko-
wanej wykorzystywanej przez stację do regene-
racji. Immersoft to urządzenia kompaktowe, któ-
rych obudowa jest jednocześnie zbiornikiem soli 
tabletkowanej. Dzięki niewielkim gabarytom po-
zwalają na montaż praktycznie w każdym domu 
czy nawet mieszkaniu. Do ich produkcji zasto-
sowano materiały najlepszej jakości i trwałości,  
co w połączeniu z precyzją wykonania daje urzą-
dzenie wysokiej klasy.

filTr magneTyczny do ochrony 
insTalacJi z pompą ciepła

Filtry magnetyczne to niewielkich gabarytów 
urządzenia montowane w instalacjach i reko-
mendowane do ochrony instalacji. Immergas 
rekomenduje montaż filtrów Cleanwater w in-
stalacjach z pompą ciepła. Filtry te chronią in-
stalacje centralnego ogrzewania przed osadami 
i wszelkiego rodzaju drobinkami żelaza. Podczas 
pracy pompy filtr wychwytuje zanieczyszczenia, 
dzięki czemu nie są one roznoszone w instalacji. 

Chroni to wymiennik pompy ciepła i zapobiega 
jego korozji. 
Główne zalety filtra magnetycznego Cleanwater:
• małe opory hydrauliczne,
• skutecznie przechwytuje wszystkie zanieczysz-
czenia zalegające w systemie,
• eliminując zanieczyszczenia, chroni elementy 
kotła, wydłużając jego żywotność,
• korpus filtra o pojemności 0,5 l daje możliwość 
dozowania środka chemicznego,
• filtr wyposażony w zawory odcinające,
• możliwość montażu na instalacji pionowej lub 
poziomej.
Montaż filtra nie jest skomplikowany, w celu uzy-
skania najlepszej wydajność zaleca się zainstalo-
wać filtr Cleanwater na powrocie instalacji przed 
pompą oraz przestrzegać kierunku przepływu, 
który wskazuje strzałka na urządzeniu.

OC ParOC w POlsCe stawia na OZe

Firma OC Paroc, należąca do globalnej grupy 
Owens Corning, stawia kolejny krok w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju. Polski zakład fir-
my w Trzemesznie korzysta już z pieców zasila-
nych w całości energią ze źródeł odnawialnych, 
co pozwoliło ograniczyć emisję dwutlenku wę-
gla o 80%.
Aby zmniejszyć ślad węglowy produktów izola-
cyjnych wytwarzanych w Trzemesznie, najwięk-
szym zakładzie produkcyjnym OC Paroc w Eu-
ropie, firma Owens Corning podpisała 10-letnią 
umowę VPPA na dostawy energii z farmy wiatro-
wej należącej do spółki Octopus Renewables.
Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, pozyskiwana  

na mocy porozumienia energia pochodząca  
w całości ze źródeł odnawialnych zasila dwie 
najnowocześniejsze linie produkcyjne w fabry-
ce. Infrastruktura oddana do użytku odpowied-
nio w 2008 i 2020 roku wyposażona została  
w piece elektryczne do wytapiania wełny kamien-
nej. Inwestycja oznacza nie tylko ograniczenie 
wykorzystania zasobów naturalnych, lecz także 
oszczędność emisji dwutlenku węgla do atmos-
fery na poziomie 80%.
Działanie wpisuje się w założenia dekarbonizacji 
operacji produkcyjnych Owens Corning w Euro-
pie, jak również w nadrzędne cele zrównoważo-
nego rozwoju firmy. Do 2030 roku OC Paroc pla-
nuje całkowicie przejść na energię elektryczną 
pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

http://www.instalreporter.pl
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