
UlraPure
System filtracji wody obiegowej

Wysokiej jakości woda obiegowa w instalacjach 
przemysłowych to bezpieczeństwo procesu, 
wzrost wydajności instalacji oraz efektywności 
energetycznej. Jakość wody w instalacjach prze-
mysłowych ma decydujący wpływ na efektywność 
energetyczną, bezpieczeństwo produkcji, przebieg 
procesu technologicznego oraz koszty serwisu 
instalacji. Praktyka pokazuje, że relatywnie duża 
ilość zakładów produkcyjnych z powodu złej jako-
ści wody walczy z wysokimi kosztami produkcji, a 
w niektórych przypadkach z przerwami procesu 
produkcyjnego. Dzięki nowemu rozwiązaniu tech-
nicznemu od Watersystem znajdujemy rozwiąza-
nie w/w problemów 

UltraPure - system poprawiający jakość 
wody w instalacjach przemysłowych. 

W większości przypadków zanieczyszczenia mi-
krobiologiczne wody, takie jak bakterie, wirusy, algi 
i grzyby, próbuje usunąć się poprzez dozowanie 
środków chemicznych. Pociąga to za sobą wysokie 
koszty, a efekt końcowy nie zawsze jest zadawa-
lający. Pozostaje również problem zanieczyszczeń 
mechanicznych, znajdujących się w wodzie.
Watersystem oferuje rozwiązanie tego problemu 
dzięki kompletnemu systemowi UltraPure.
Podstawą technologii uzdatniania wody, przez 
UltraPure jest uzyskanie wody o bardzo wysokim 
stopniu czystości, umożliwiającej ponowne użycie 
jej w różnych procesach. Podczas filtracji elimino-
wane są cząstki stałe, występujące w wodzie na 

skutek prowadzonych procesów produkcyjnych 
oraz następuje redukcja mikroorganizmów, mają-
cych znaczny wpływ na jakość wody oraz tworze-
nie się biofilmu w instalacji.

System UltraPure jest kompletnym układem 
uzdatniania wody obiegowej, wyposażonym 
w kontrolę ph/redox, oraz przewodności. Sam pro-
ces filtracji wody odbywa się kilku etapach. Pierw-
szy etap to filtracja wody na automatycznym filtrze 
z płukaniem wstecznym, wypełnionym złożem fil-
tracyjnym umożliwiającym na osiągnięcie poziomu 
filtracji blisko 5 mikronów. Drugi etap procesu to 
zastosowanie systemu ultrafiltracj wody, gdzie po-
ziom filtracji wynosi 0,02 mikrona. Ostatnim eta-
pem jest jej dezynfekcja. Dzięki takiemu układowi 
uzdatniania wody, woda przefiltrowana pozbawio-
na jest cząstek stałych, bakterii czy wirusów.



Zakres dostawy:
• Zestaw kompletny, testowany przed dostawą do klienta.*

• Dokumentacja DTR.
• Instrukcja obsługi i konserwacji.
• Rozruch, przekazanie do eksploatacji i szkolenie.

Watersystem jest jedynym źródłem opracowania
koncepcji, projektu, montażu systemu, 
oraz serwisu. 
Wiedza i doświadczenie naszego zespołu są widoczne 
we wszystkim co robimy. Jest to ważny czynnik podczas 
prac projektowych i montażowych. 
Zapewniamy użytkownikowi funkcjonalny i przyjazny 
zestaw urządzeń do filtracji wody dla różnych zastosowań.

Korzyści ze stosowania systemów UltraPure:
• Redukcja zużycia wody miejskiej.
• Redukcja zużycia środków chemicznych.
• Wdrożenie programu uzdatniania wody obiegowej 
 zapewniając jej jakość z najwyższymi standardami.
• Pełna kontrola procesu uzdatniania.
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Wyposażenie opcjonalne:
• Sterownik z panelem dotykowym.
• Sygnały wyjściowe: alarmy, stan pracy urządzeń.
• Układ dozowania środków chemicznych 
 - zależnych od zastosowania układu.

* Układ nie obejmuje dostawy zbiorników wody.


