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Èo získate filtraèným systémom POWEL ?
Voda z Vášho kohútika môže obsahovaš množstvo nebezpeèných látok - chlór,
trihalometány, rôzne organické látky, herbicídy a pesticídy, dusinany, amónne ióny, železo,
mangán, šažké kovy, rádioaktívne prvky, ale tiež baktérie i vírusy. Filtraèný systém s reverznou
osmózou POWEL odstráni až 99 % týchto zdravie ohrozujúcich látok, a navyše, zbaví vodu
tvrdosti. Nakoniec vodu jemne obohatí vápnikom, hoèríkom a draslíkom vo vyváženom pomere,
èo dokreslí jej sviežu chu. Kryštá¾ovo èistá, nezávadná voda je tak pripravená
na priamu spotrebu pre Vás a Vaše deti, dokonca aj pre Vášho domáceho miláèika. Nápoje
a pokrmy pripravené z tejto vody sa odmenia Vašim zmyslom ove¾a výraznejšou vôòou,
chuou a sýtou farbou.
Získate však ove¾a viac:
- mäkká voda, podobne ako dažïová voda je ideálna na umývanie vlasov
- vodu s nízkym obsahom vápnika zbavenú chlóru oceníte pri osobnej
hygiene, nevysušuje a nedráždi pokožku, Vaša ple ostane vláèna
- priezraène èistá voda je mimoriadne vhodná pre akváriá, ale aj
na zalievanie izbových kvetín
- použitie nájde tiež v ostrekovaèoch skiel automobilu aj v naparovacej žehlike ako náhrada za destilovanú vodu
- voda s nízkym obsahom minerálov Vás zbaví problémov
so zanášaním elektrického kávovaru alebo varnej kanvice vodným
kameòom
- výrazne sa zredukuje spotreba pracieho prášku pri ruènom
praní mäkkou vodou
A ešte nieèo:
podstatne znížite náklady na pitnú
vodu, a to všetko bez nákupov
a námahy pri nosení tašiek
s balenou vodou.
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ÈISTÁ VODA

ÈO JE ÈISTÁ VODA?

ÈÍM JE FILTRAÈNÝ SYSTÉM POWEL VÝNIMOÈNÝ?
Filtraèný systém POWEL - využíva pri filtrácii vody najmodernejší princíp filtrácie vody, ktorým je
tzv. reverzná osmóza. Voda pod tlakom prechádza cez semipermeabilnú (polopriepustnú) membránu, ktorej póry
majú rozmer len 0,0001 mikrometra. Táto membrána pracuje teda na molekulárnej úrovni. Prepúša rozmerovo malé
molekuly vody, zachytáva však väèšie molekuly zneèisujúcich látok.
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Voda v tele èloveka je èo do množstva najviac zastúpenou zlúèeninou.
U dospelých ¾udí predstavuje 60 - 70 % celkovej hmotnosti, u dojèiat
75 - 85 %. Voda plní v organizme v¾ea funkcií, z ktorých najdôležitejšie
sú úlohy pri trávení, vstrebávaní živín, krvnom obehu, transporte živín
cez bunkové membrány a vyparovaní potu. Denná potreba vody
za normálnych teplotných podmienok, ktorú prijímame potravou
a pitím predstavuje 2 až 2,5 litra.
Existuje mnoho rokov mylný názor, že pitná voda musí obsahovaš minerálne soli. Preèo mylný? Teda, každá voda môže obsahova
rôzne rozpustené chemické látky, ktorých množstvo
je závislé od èasu a miesta pôvodu vody. Obsah solí bude väší
vo vodách pochádzajúcich z ¾ahko rozpustných hornín (vápence),
a takmer žiadny vo vodách prebývajúcich v ažko rozpustných
horninách (žuly). Množstvo solí rastie tiež s vekom vody. Minerálne
vody ležia hlboko pod povrchom zeme aj milióny rokov, napríklad
vody oligocénu majú vek 30 - 35 miliónov rokov. Naproti tomu povrchové vody, z ktorých èerpáme najastejšie vodu na pitie sú vekovo
najmladšie a môžu obsahova èasto nepatrné množstvá solí. Obsah
a druh týchto minerálov je vemi rôznorodý, závislý od miesta pôvodu
vody.
A tu je žia¾bohu potrebné doda, že tieto stopové množstvá minerálov
v povrchových vodách sa priam strácajú v neprebernom množstve nových zlúèenín, ktorými nás "obdarúva" naša civilizácia. Zlúèeniny, aké sme predtým nikdy
nepoznali, prenikajú beztrestne v podobe komunálnych, priemyselných
a ponohospodárskych odpadov do povrchových vôd. Sú to predovšetkým dusinany, množstvo organických látok, herbicídy a pesticídy. Rozhodujúce množstvo našich
povrchových vôd je týmito karcinogénmi silne zneèistených. Sú to mnohokrát skutoèné
stoky, nevhodné ani na kúpanie. A práve v nich sa nachádzajú aj ohromné množstvá
tzv. "kovov smrti" ako je olovo, ortu, kadmium, chróm a iné, vyskytujúce sa èasto
v našich vodách tiež v podobe solí, ktoré sa už nikto neodváži nazva minerálnymi.
Vodárenské podniky, pracujúce na technológiách starých desiatky rokov, nie sú schopné úplne odstráni chemické zneèistenie vody. Takto sa popri neškodných minerálnych soliach
dostávajú do vodovodnej siete aj mnohé toxické látky.
Preèo však rozoberáme problém minerálnych solí v pitnej vode? Teda, v celom rade domácich aj priemyselných filtrov na èistenie vody sú iba dva typy schopné odstráni takmer všetky neviditené, vo vode rozpustené chemikálie. Sú to už po mnohé roky známe destilèané prístroje, alebo
nové zariadenia, revoluèné vo svojom úinku, pracujúce na princípe reverznej osmózy (RO). Nie je
však možné odstráni všetky nežiadúce látky bez toho, aby sa vylúèili aj minerálne soli, spôsobilé
pre konzumáciu.
Pitná voda nikdy nebola a nie je dodávate¾om minerálov (vápnika, horèíka, draslíka)
nevyhnutných pre životné funkcie organizmu èloveka, tak ako nie je zdrojom bielkovín, uh¾ohydrátov, vitamínov atï. Analýzy našich povrchových vôd, resp. vôd z vodovodných sietí potvrdzujú, že obsah minerálnych solí v nich je priamo smiešny v porovnaní s dennou potrebou minerálov pre èloveka, ktorá 10-násobne prevyšuje ich možný príjem z pitnej vody. Navyše, anorganické minerály z vody sú pre naše telo len vemi
málo využitené. Ukazuje sa teda, že takmer celé potrebné množstvo minerálnych látok, a to v organickej
forme, musíme prijíma stravou.
Minerálne zloženie vody je v každom mieste na Zemi rôzne. Je nevyvrátiteným faktom, že ¾udia konzumujúci väšiu as života vemi tvrdú vodu, obsahujúcu ve¾a vápnika, majú štatisticky vysokú pravdepodobnos
vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Naproti tomu, sú známe na Zemi príklady ¾udí používajúcich odjakživa èistú
vodu z rozpustených ¾adovcov takmer úplne zbavenú minerálov - Eskimáci, i kmeò Hunzov žijúci pod Pamírom,
kde je priemerná džka života nad 100 rokov. Ich zdravie a dlhovekos je najlepším dôkazom nepotrebnosti minerálnych solí rozpustených vo vode, ktorú bežne pijeme.
Èo je teda istá voda? Je to voda zbavená všetkých prímesí.

AKO PRACUJE FILTRAÈNÝ SYSTÉM POWEL S REVERZNOU OSMÓZOU?
MECHNICKÁ FILTRÁCIA - zabezpeèuje odfiltrovanie mechanických èastíc, ktoré by mohli
relatívne rýchlo zanies a upcha RO membránu. Odstraòuje z vody piesok, hrdzu, zákal, sfarbenie a vodný sliz. Môže by jednostupoòvá alebo dvojstupòová.
AKTÍVNE UHLIE - domáce filtraèné systémy s RO používajú TLC (thin layer composites)
membránu, ktorá je citlivá na oxidaèné èinidlá, napr. chlór. Aktívne uhlie spo¾ahlivo zachytáva chlór
a ïalšie oxidaèné látky (napr. rôzne zlúèeniny železa) aj v nechlórovanej vode a chráni tak membránu pred fyzickým poškodením, ktoré by sa prejavilo vysokým prienikom solí cez osmotickú membránu.
Aktívne uhlie odstraòuje z vody taktiež trihalometány (THM - karcinogénne látky vznikajúce reakciou
chlóru s mikroorganizmami) a širokú škálu ïalších škodlivých organických látok.
RO MEMBRÁNA - je samozrejme srdcom a dušou celého filtraèného systému. Jej póry, ktorých ve¾kos
predstavuje iba 0,0001 mm, prepúšajú molekuly vody, neprepustia však rôzne prímesi a neèistoty.
Cez membránu prechádza len urèité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány
a odvádza zneèisujúce látky do odpadu. Týmto je zabezpeèené kontinuálne samoèistenie membrány, ktorá
je tak chránená pred upchatím. Proces reverznej osmózy vyžaduje urèitý tlak na pretlaèenie molekúl vody
cez osmotickú membránu. Pre úèely pitnej vody boli vyvinuté špeciálne nízkotlakové membrány,
u ktorých postaèuje bežný tlak vo vodovodnej sieti 2,8 ÷ 6 bar. RO membrána odstraòuje z vody až 99 %
rôznych kontaminantov - ažkých kovov, rádioaktívnych prvkov, železa, dusiènanov, organických látok, solí,
mikroorganizmov (baktérií, cýst, vírusov).
POST-FILTRÁCIA AKTÍVNYM UHLÍM - filter s aktívnym uhlím na výstupe RO membrány absorbuje
posledné zvyšky organických zlúèenín s nízkou molekulovou hmotnosou a prispieva
k odstráneniu nežiadúcich pachov a zlepšeniu chuti vody.
MINERALIZÁTOR - jemne obohacuje demineralizovanú vodu vápnikom,
horíkom a draslíkom.
OBMEDZOVAÈ PRIETOKU - slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza zneèisujúce látky do odpadu. Keby nebolo
tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlaèenie vody cez
membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu. Nastavuje
sa ním pomer medzi množstvom èistej vody - permeátu a množstvom vody
odvedenej do odpadu, èo je nevyhnutné pre maximálnu úèinnos RO
a zároveò efektívne samoèistenie membrány.
TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK VODY - èistá voda je pod tlakom z RO
membrány privádzaná do tlakového zásobníka, v ktorom sa postupne
zhromažïuje. Vyprázdnený zásobník sa naplní približne za jednu hodinu
cca 10 litrami vody, ktorá je takto pripravená pre okamžitý väší odber.
SAMOUZATVÁRACÍ TLAKOVÝ VENTIL - voda vstupujúca do RO
membrány prechádza cez tlakom riadený ventil. Poèas plnenia zásobníka
vody postupne vzrastá tlak vody na výstupe RO membrány. Akonáhle
sa zásobník naplní, tlak vody automaticky uzavrie vstup vody do membrány a zabráni tak, aby voda trvale unikala do odpadu. Odèerpaním vody
zo zásobníka sa tlak na výstupe RO zníži a ventil sa znovu otvorí.

Filtraèný systém POWEL s reverznou osmózou
dokáže vyrobi denne 200 až 300 l èistej vody.

