
PUROTAP® leader

SWKI BT 102-01 
VDI 2035 
Ö-NORM H 5195-1

 Maksymalna wydajność
 Wymienialny system 
wkładów
 Monitoring 
bezpieczeństwa
 Brak potrzeby 
podłączania do zasilania
 Szybki i czysty w 
obsłudze

GŁÓWNE ZALETY

 i agresywne substancje z wody aby umożliwić bezproblemowe   działanie  i 
zgodność  z mającymi zastosowanie regulacjami.

Minerały  i  sole  w  wodzie  uzdatnionej  dla  technicznych  celów  powodują 
korozję oraz  tworzenie się osadów.  PUROTAP® leader  filtruje  niebezpieczne

Urządzenie demineralizujące z wymienialnym systemem 
wkładów. Lider w wydajności i wygodzie użytkowania 

swiss made                                                  www.najlepszainstalacja.pl                
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Testowana w kierunku jakości 
żywica jonowymienna PUROTAP®

Zdeminwalizowana woda nie 
pozostawia żadnych osadów 

Dzięki opatentowanemu systemowi 
wymienialnych wkładów PUROTAP® 
leader jest nieporównywalnie 
wydajnym , skutecznym i przyjaznym
 użytkownikowi urządzeniem 
demineralizującym.
Prosto mówiąc, zapewnia zgodność 
 z  mającymi zastosowanie 
standardami:
• SWKI BT 102-01
• VDI 2035 
• ÖNORM H 5195-1
Demineralizowana woda jest 
dedykowana dla wypełniania systemu 
ogrzewania  przez przodujące  
wytwórnie bojlerów oraz przez 
Szwedzkie Towarzystwo Inżynierów 
budownictwa.

30 % pojemności
50 % wydajności

 

wymiana wkładu żywicznego w 
ciągu kilku sekund
brak potrzeby zasilania

Surowa woda z kranu przewodzi 
elektryczność  co przyśpiesza 
korozję . Ponadto zawiera 
minerały takie jak wapń, które 
powoduje osady. Dlatego taka
 woda jest nieodpowiednia do 
wykorzystywania jej w celach 
technicznych.

 usuwa minerały takie jak wapń i 
inne sole, co pozwala na 
produkcję czystej wody  (H2O). 

                   
 i spowalnia korozję . Ma to 
pozytywne skutki takie jak:
•  Większa wydajność energetyczna
• Zmniejszone koszty utrzymania
• Pozwala na roszczenia gwarancyjne 
w przypadku jej wystapienia oraz na 
ochronę konsumenta.



30 % greater capacity
50 % faster performance
�replacement of resin cartridge  

within seconds
no power supply needed

PUROTAP® leader

 

Komora na baterie
4 standardowe baterie AA 1.5 V 
baterie umozliwiają wykonanie 
czynności bez zewnętrznego źródła 
zasilania.

Pojedyńczy zawór odcinający 
Podłącz i używaj: jeden prosty ruch 
jest wystarczający do 
zapoczatkowania demineralizacji .  

Panel informacyjny 
Podłączony licznik przedstawia 
informację o jakości wpływającej i  
wypływającej z urzadzenia wody , a 
także o szykości jej przepływu i 
całkowitej objętości 
zdemineralizowanej wody.  

Wymienialny wkład 
Przez opatentowany przepływ kropel 
żywicy,wymienialny wkład zwiększa 
zdolność wymiany jonów tej żywicy 
do 30 % a jego wymiana odbywa się 
w ciągu kilku sekund.

Wysokiej jakości żywica 
Wymienialne wkłady 
zaopatrzone są w próżniowo 
zapakowane złoże żywiczne dla 
maksymalnej wydajności 
przetestowane pod katem jakości
 przez szwedzkich specjalistów.

Zaawansowane technologicznie 
materiały 
Zbiornik ciśnieniowy wykonany jest z 
wzmocnionego włóknem węglowym 
plastiku , skutkuje to lekkościa , 
niezniszczalnością  i długotrwałością. 
Swiss made material design.Materiały 
zostały zaprojektowane w Szwajcarii.

Urządzenie demineralizujące z 
opatentowanym  systemem wymiennych  
wkładów  dla wyższej wydajności oraz 
prostej, szybkiej wymianie złoża.

System ostrzeżeń i kontroli 
Licznik ostrzega wizualnie i głosowo 
w przypadku, gdy limit został 
osiągnięty. Nadajnik sygnału  wraz z 
odbiornikiem (dodatek)  kontroluje 
zewnętrzne części takie jak pompy, 
cewki zaworów, alarmy, itp. 
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HIGHPOWER 

 34 m3 at 1 °dH 

NEXION

 30 m3 at 1 °dH

    PUROTAP®  PUROTAP®
    highpower   nexion

 

Specyfikacja i   
wymiary
PUROTAP® leader  
urządzenie demineralizujące 

PUROTAP® leader 
wymienialny wkład

Wysokość 69 cm 
Średnica                                  30 cm
 Waga                                    7.5 kg              
                                               (bez wkładu)
Połączenie                           3/4"

Temperatura wody max. 60 °C
Waga 15 kg

Przepustowość 20 l/min 
Ciśnienie robocze               4 bar 
 (permanentna) 

Wysokiej jakości żywica z dużą pojemnością 
zbiornika. Pasujące do wszystkich systemów. 

Pojemność 60 m3 at 1 °fH 

Żywica jakości premium  z nadwyżką anionów 
żywicznych . Rekomendowana dla systemów 
nowej generacji.

Pojemność 50 m3 at 1 °fH

Główna aplikacja
 Do wypełniania instalacji przez instalatorów 
oraz kolejnych demineralizacji przez systemy 
spłukiwania.

Wysoka pojemność   

neutralne pH 
(removes bound carbon dioxide)   

regulacja wartości pH  
(removes free carbon dioxide)   

Spełniane w.SWKI BT 102-01 / VDI    

Potwierdzona jakość                               
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5 powodów wyboru PUROTAP® leader
 Prosta wymiana złoża żywicznego 
 Bez rdzy i skalowania
 Wyższa wydajność energetyczna
 Spełnia mające zastosowanie 
standardy
 Spełnia wachlarz wymagań

wymienne wkłady mogą być 
prosto i czysto umieszczone w 
urządzeniu. Podczas 
wymieniania złoża żywicznego 
cały wymienialny wkład jest 
usuwany a nowy PUROTAP® 
leader zastępuje poprzedni.

Nowa generacja urządzeń demineralizujących 
stojących na czele w wydajności oraz wygodzie
 użytkowania. Wymienialny wkład jest 
niesamowicie łatwy do usunięcia i 
montażu.With integral combined meter. 
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