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Obsah

veřejný vodovod

vrt a studna

Využití pro vodu z veřejného vodovodu

Využití pro vodu z vlastního zdroje vody jako studna nebo vrt

BEZ PROPLACHOVÁNÍ
funguje bez potřeby odpadu a neplýtvá vodou pro regeneraci

BEZ ELEKTŘINY
pracuje bez elektřiny a šetří náklady na provoz

ZELENÁ PLANETA
je navrženo v souladu s přírodou a chrání naše životní prostředí

ZDRAVÍ
upravuje vodu tak, aby neobsahovala nežádoucí chemikálie

KOHOUTKOVÁ
umožní používat kvalitní pitnou vodu z každého kohoutku v domě

ÚSPORA
Chrání před škodami, které způsobuje vodní kámen a usazeniny S
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OCHRAŇTE VÁŠ DŮM - odstraňte vodní kámen bez chemie

Výhody systému:
• DVGW certifikovaná účinnost 99,6%
• Přirozeně změkčuje vodu bez chemikálií
• Ponechává zdravé minerály Ca, Mg
• Odstraňuje i stávající vodní kámen

K čemu slouží:
Změkčovač vody bez soli NaturSoft se umísťuje na 
hlavní přívod vody, kterou upravuje bez nutnosti po-
užívat sůl nebo jiné chemikálie a nabízí výkon certifi-
kovaný DVGW na 99,6%. Přírodní změkčení vody bez 
použití elektřiny a údržby, zachovává ve vodě zdraví 
prospěšné minerály, zabraňuje tvorbě vodního kame-
ne a dokonce odstraňuje i ten stávající. Toto zařízení 
pracuje bez dodatečných nákladů na provoz a v sou-
ladu s přírodou a se zdravím lidí.

Tvrdá voda:
Tvrdá voda má vysokou koncentraci rozpuštěných minerálních látek. Ze zdravotního hlediska jde o prvky ve vodě žádoucí, mající příznivý 
vliv na lidský organismus. Ideální zařízení pro změkčení vody, tedy ponechává ve vodě prospěšné minerály a přitom dokáže odstranit 
vodní kámen a zabránit jeho další tvorbě.
NaturSoft:
Náplň změkčovače NaturSoft tvoří speciálně navržené granule, které mají na povrchu strukturu uhličitanu vápenatého. Vápník obsažený 
ve vodě je přitahován na povrch granulí, kde mění svoji formu. Mikrokrystaly, obsahující vápník, se uvolňují do protékající vody a dále už 
nevytváří vodní kámen. Dokonce dokáží fungovat jako granule ve změkčovači a odstraňují i stávající vodní kámen v rozvodech a ohřívači.
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NaturSoft změkčovač vody bez soli veřejný vodovod vrt a studna

Změkčovač vody bez soli NS3
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Změkčovač vody bez soli NS6
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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OCHRAŇTE ZDRAVÍ RODINY - užívejte čistou vodu bez chloru

Výhody systému:
• Filtr se dvěma typy aktivního uhlí
• Odstraňuje z vody chlor a další látky
• Skvělá chuť kávy a čaje, lepší vaření
• Nevysušená kůže a zdravé vlasy

K čemu slouží:
Filtr na pitnou vodu Carbon se umísťuje na hlav-
ní přívod vody. Využívá dva typy aktivního uhlí GAC  
a je určený pro domácí i komerční využití, na vodu  
z veřejného vodovodu i studny nebo vrtu. Odstraňu-
je z vody přírodní cestou chlor, pesticidy, herbicidy,  
léčiva a desítky dalších nebezpečných látek. Filtrač-
ní systém pracuje bez elektřiny a mimo kompletní  
výměny náplně jednou za 5 let je bezúdržbový. 

Aktivní uhlí:
Aktivní uhlí se vyrábí z kokosových skořápek, rašeliny, dřeva, uhlí, olivových pecek nebo z kostí. Má pórovitou strukturu a velký vnitřní 
povrch (800 – 1600 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek. Aktivní uhlí je výkonný adsorbent s množstvím rozdílně velkých pórů 
až do molekulárních rozměrů. To znamená, že kávová lžička aktivního uhlí představuje povrch s plochou rovnající se fotbalovému hřišti.
Nežádoucí látky:
Pomocí aktivního uhlí dokážeme z vody filtrovat a odstranit chlór a jeho sloučeniny, pesticidy, herbicidy, léčiva, průmyslová rozpouštědla 
a stovky dalších znečišťujících látek. Jedná se o látky, které nenajdete ve standardním rozboru vody prováděném na základní ukazatele.
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Filtr s aktivním uhlím Carbon veřejný vodovod vrt a studna

Filtr s aktivním uhlím Carbon PC600
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Filtr s aktivním uhlím Carbon PC1000
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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MĚJTE DOMA OBOJÍ – ochraňte váš dům i zdraví vaší rodiny

Výhody systému:
• Filtr Carbon se dvěma typy aktivního uhlí
• Změkčovač bez soli NaturSoft
• Přirozeně změkčuje vodu bez chemikálií
• V celém domě lepší voda než balená

K čemu slouží:
Filtrační systém Combo se umísťuje na hlavní přívod 
vody. Jde o kombinaci změkčovače vody bez soli 
NaturSoft a filtru Carbon se dvěma typy aktivního uhlí.
Díky přírodnímu změkčení vody a odstranění chlo-
ru a dalších znečišťujících látek, můžete mít doma  
z každého kohoutku vodu lepší, než je kupovaná  
balená voda. Tento filtrační systém pracuje bez údrž-
by a bez použití elektřiny a v souladu s přírodou a se 
zdravím lidí.

Chlor:
Vodárny používají kombinaci chemických látek, včetně chloru, aby zničily mikroorganismy obsažené ve vodě. I když se jedná o účinné 
dezinfekční prostředky pro čištění vody ve velkém množství, měly by být následně z pitné vody odfiltrovány. Chlor ve vodě reaguje s růz-
nými prvky, které se vyskytují přirozeně. Tyto reakce vytváří toxiny známé jako trihalometany, nebo THM (vedlejší produkty dezinfekce). 
Tyto toxiny se nakonec dostanou do lidského organismu, po vypití vody z vodovodního kohoutku, ale i v opakované expozici přes kůži, 
při koupání ve vaně nebo při sprchování. Před chlorem bychom měli chránit především malé děti.
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Aktivní uhlí a změkčovač Combo veřejný vodovod vrt a studna

Aktivní uhlí a změkčovač PSE1800
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Aktivní uhlí a změkčovač PSE2000
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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PRŮMYSLOVÁ ÚPRAVA VODY – změkčovače a filtry s aktivním uhlím
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Průmyslové změkčovače vody bez soli

Průmyslové filtry s aktivním uhlím

veřejný vodovod

veřejný vodovod

vrt a studna

vrt a studna

Průmyslové změkčovače vody bez soli pro vyšší průtoky a komerční využití (bytové domy, hotely, restaurace, výroba)

Model: NS1354 NS1465 NS1665 NS1865 NS2472

Maximální průtok: 9,0 m3 / hod. 13,6 m3 / hod. 17,0 m3 / hod. 20,4 m3 / hod. 35,2 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia

Průmyslové filtry na vodu s aktivním uhlím pro vyšší průtoky a komerční využití

Model: PC1354 PC1665 PC1865 PC2162

Maximální průtok: 4,54 m3 / hod. 5,68 m3 / hod. 6,81 m3 / hod. 7,95 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia
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OBSAHUJE VAŠE VODA DUSIČNANY? - Máme pro Vás řešení

Výhody systému:
• Odstranění dusičnanů až do 110 mg/l
• Odstranění dusitanů až do 25 mg/l
• Jednoduché nastavení elektronické hlavy
• Možná kombinace s změkčovač bez soli

K čemu slouží:
Filtr vyvinutý pro odstranění dusičnanů NO3 až  
o 110 mg/l a dusitanů N až do 25 mg/l. Filtr je vyroben 
a používán v USA, kde je mezní hodnota dusičnanu 
10 mg/l, protože jakákoliv hodnota nad tímto limitem 
může znamenat potenciální zdravotní problém, pře-
devším pro děti. Dusičnany v podzemních vodách po-
chází především z hnojiv, septiků a netěsných žump.

Dusičnany:
v množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod. Jejich zdravotní riziko spočívá v tom, že se v zažívacím traktu redukují na toxické
dusitany. Dusičnany mohou způsobit nedostatek kyslíku v krvi a mohou být velmi nebezpečné pro malé děti. Dusitany jsou reaktivnější
formou oxidovaného dusíku než dusičnany, se kterými však mají stejný původ i zdravotní rizika.
Zdroje vody:
Obsah dusičnanů ve vodě lze v čase zredukovat dobrou ochranou vodního zdroje. K redukci dusičnanů také přispívá výstavba kanalizací
a zástavba zemědělsky obdělávaných ploch. Obsah dusičnanů v zemi se však může měnit velmi pomalu, někdy i v řádu několika let
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Filtr na Dusičnany a Dusitany vrt a studna

Filtr na Dusičnany a Dusitany PN3
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Filtr na Dusičnany a Dusitany PN6
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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OBSAHUJE VAŠE VODA ŽELEZO? - Máme pro Vás řešení

Výhody systému:
• Odstranění železa až do 10 mg/l
• Čerpadlo pro dávkování bez elektřiny
• Filtr s aktivním uhlím odstraňuje chlor
• Žádné další skvrny v domě i kolem něj

K čemu slouží:
Filtrační systém odstraňuje železo a mangan z vody 
jeho oxidací a následným zachycením filtrační náplní 
Greensand Plus. Tato vylepšená verze Greensand ná-
drže snižuje obsah železa a manganu na minimum. 
V dalším stupni filtr Carbon použije dva typy vysoce 
kvalitního aktivního uhlí, které byly navrženy a vyvi-
nuty tak, aby výrazně snížily obsah chloru použitého 
pro oxidaci a další znečišťující látky.

Železo a mangan:
Železo je druhý nejrozšířenější kov na zemi. Samo o sobě není zdraví škodlivé. Ale i tak se musí ionty železa z pitné vody odstraňovat.
Železo ovlivňuje vůni, chuť i barvu vody. Přehnaně železitá voda by se neměla používat ani jako užitková voda. Tam kde je železo, vždy 
nalezneme také mangan. Typickým projevem manganu ve vodě, jsou mastné skvrny.
Proč filtrace?
Sloučeniny železa se usazují v trubkách, v bojlerech, v záchodových mísách, kotlích, vanách a způsobují korozi zařízení. Koroze zkracuje 
životnost těchto spotřebičů. Větší množství těchto prvků ve vodě je pak příčinou rozvoje železitých a manganových bakterií, které mohou 
ucpávat vodovodní potrubí.
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Filtr na železo a mangan vrt a studna

Filtr na železo a mangan WF4
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Filtr na železo a mangan WF8
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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OBSAHUJE VAŠE VODA ŽELEZO? - Máme pro Vás řešení

Výhody systému:
• Odstranění železa až do 10 mg/l
• Čerpadlo pro dávkování bez elektřiny
• Filtr s aktivním uhlím odstraňuje chlor
• Změkčovač vody bez soli NaturSoft

K čemu slouží:
Filtrační systém odstraňuje železo a mangan z vody 
jeho oxidací a následným zachycením filtrační náplní 
Greensand Plus. Tato vylepšená verze Greensand ná-
drže snižuje obsah železa a manganu na minimum. 
Filtr Carbon použije dva typy vysoce kvalitního aktiv-
ního uhlí, které odstraní obsah chloru a další znečiš-
ťující látky. Součástí systému je také změkčovač vody 
bez soli NaturSoft, který zabraňuje vzniku vodního 
kamene.

Unikátní systém:
Filtrační systém využívá nejnovější technologie a je navržen tak, aby vám dával kvalitní vodu bez železa s minimem údržby. Filtr na železo  
a mangan poskytuje bezkonkurenční výkon pomocí nejmodernějšího systému dávkování bez elektřiny. Systém se skládá z 5 stupňů 
úpravy vody, včetně filtrace aktivním uhlím a změkčovače vody bez soli. Je to unikátní systém, který odstraní železo a mangan tak, jak  
potřebujete.
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Železo a Mangan + změkčovač WF6
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Železo a Mangan + změkčovač WF10
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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Železo a Mangan + změkčovač vrt a studna

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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PITNÁ A BEZPEČNÁ VODA - odstraňujte bakterie přírodní cestou

Výhody systému:
• Bezpečná dezinfekce vody bez chemikálií
• Účinnější než dezinfekce chlorem
• Nemá vliv na chuť, barvu a vůni vody
• Ničí 99,9 % mikroorganismů a bakterií

K čemu slouží:
UV dezinfekční systém s čidlem upozorňujícím na vý-
měnu lampy odstraňuje z vody 99,9 % bakterií a virů 
včetně cyst a dalších mikroorganismů resistentních 
vůči chloru, které nejsou testovány v běžných testech 
pitné vody (např. Cryptosporidium a Giardia). Zničte 
všechny nežádoucí bakterie včetně Escherichia coli, 
koliformních bakterií nebo Clostridium perfringens, 
které mohou být přítomny ve vodě, kterou pijete.

UV dezinfekce:
Voda je dezinfikována, protože vede přes komoru z nerezové oceli, která obsahuje UV lampu. Jako voda protéká přes lampu, mikroorga-
nismy způsobující nemoci obdrží smrtelnou dávku UV záření, které napadá jejich DNA a eliminuje jejich schopnost reprodukce. Škodlivé 
bakterie a viry jsou deaktivovány, a vaše rodina je v bezpečí. UV dezinfekce vody je bezpečný způsob úpravy vody bez chemie.
Provoz UV:
Naše UV systémy jsou navrženy na velmi ekonomický provoz. Typické UV zařízení pro celý dům využívá stejný výkon jako žárovka o vý-
konu 40 Watt. V závislosti na velikosti vašeho domova, kvalitě vaší vody a na zdroji vody, můžeme poskytnout takový systém, aby přesně 
vyhovoval vašim potřebám.
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UV dezinfekce vody s čidlem veřejný vodovod vrt a studna

UV dezinfekce vody PUV-8
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 1,8 m3 / hod.

Připojení potrubí: 3/4"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

UV dezinfekce vody PUV-16
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

 S

 S

 S

 S

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:

Aktuální cena v Kč:

Aktuální cena v EUR:
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Ostatní filtrační systémy (na vyžádání) veřejný vodovod vrt a studna

INSTALUJ, ZAMILUJ
Společnost WEVODA nabízí možnost vrácení filtračního systému v případě, že nebudete spokojeni. 
Tato nabídka platí po dobu 90 dnů od instalace systému.

AUTORIZOVANÍ INSTALATÉŘI
Instalaci provádí naši partneři proškolení na správnou montáž. Autorizovaní instalatéři mají přístup  
k náhradním dílům a náplním pro výměnu a údržbu filtračních systémů.

AUTOSHIP CLUB
Instalací našeho systému se majitel stává automaticky členem klubu AUTOSHIP, kdy Vás budeme  
pravidelně a s předstihem informovat ohledně výměny náhradních filtrů, medií či jiných součástí. 
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VÝHRADNÍ DOVOZCE VÝROBKŮ PELICAN WATER SYSTEMS  
PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

PELICAN WATER SYSTEMS
Všechny zmíněné technologie se používají po celém území USA, kde se také produkty 
Pelican Water Systems od roku 1972 vyrábí a odkud se k nám dováží. Vždy  volíme zele-
nou, přírodní cestu a bezúdržbové produkty bez chemikálií.

Všechny informace uvedené v katalogu podléhají změnám a mohou být změněny bez předchozích 
upozornění. Aktuální informace najdete na webových stránkách. Obrázky, texty a ostatní informace 
jsou chráněny a nesmí být kopírovány a jinak používány bez předchozího souhlasu.

AUTORIZOVANÝ INSTALATÉR  

WEVODA s.r.o. 
Ochoz u Brna 324, 664 02 
M: +420 603 225 297 
E: info@wevoda.cz 


