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GALWANICZNE

UZDATNIACZE WODY

▪ ELIMINACJĘ KAMIENIA Z INSTALACJI I ZAPOBIEGANIE 

PONOWNEMU TWORZENIU SIĘ OSADÓW

▪ ZABEZPIECZENIE ARMATURY I WYMIENNIKÓW CIEPŁA

▪ OCHRONA URZĄDZEŃ AGD

▪ DO 10 LAT TRWAŁOŚCI

▪ BRAK KŁOPOTÓW OBSŁUGOWYCH I SAMOWYSTARCZALNOŚĆ 

ENERGETYCZNĄ

▪ NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Energywater® MWD to przepływowy galwaniczny uzdatniacz wody. 

Jest to NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE:



CO TO JEST 

GALWANICZNY UZDATNIACZ WODY 

Energywater® MWD to przepływowy galwaniczny uzdatniacz wody. Jego podstawową funkcją jest 

odkamienianie instalacji i zapobieganie ponownemu tworzeniu się osadów kamienia. Energywater® 

zabezpiecza sanitariaty, prysznice, krany, wszystkie urządzenia AGD podłączone do instalacji oraz urządzenia 

wykorzystujące wodę sieciową, wydłużając ich żywotność.

Uzdatniacz galwaniczny Energywater® MWD działa na zasadzie mokrych połączeń galwanicznych bez 

zewnętrznego zasilania elektrycznego. Wewnątrz uzdatniacza znajdują się naprzemiennie elektrody miedziane i 

cynkowo-tytanowe. Woda przepływając przez rdzeń uzdatniacza Energywater® wytwarza energię elektryczną 

opotencjale od 0,65 do 0,85 V. Zachodząca wewnątrz rdzenia reakcja fizyczno-chemiczna powoduje eliminację z 

wody cząsteczek kalcytu, powodujących powstawanie osadów kamienia.



JAK DZIAŁA

Energywater®

Uzdatniacz galwaniczny wody Energywater®, w odróżnieniu do stacji uzdatniających, zmienia strukturę 

minerałów zawartych w przepływającej przez niego wodzie, ale nie zmienia składu chemicznego samej 

wody. 

Co takiego się w takim razie dzieje, skoro ten sam skład chemiczny przed zastosowaniem uzdatniacza

Energywater® powoduje osad kamienia, a po jego zastosowaniu nie tylko go eliminuje ale oczyszcza jeszcze 

instalację z już nagromadzonych osadów?



W dostarczanej do naszych domów wodzie transportowany jest m.in. wapń. Pod wpływem dynamiki i zmiany 

temperatury, wytrąca się z niego kalcyt, główny winowajca osadów niszczących nasze instalacje i sprawca 

wszelkich trudności w utrzymaniu sanitariatów, kranów, pryszniców, sprzętów AGD itd. Kalcyt na formę 

trójkątną, sprzyjającą wczepianiu się w ścianki rur, łączeniu się kolejnych jego cząstek i nawarstwiania osadów. 

Tutaj właśnie przychodzi z pomocą galwaniczny uzdatniacz wody Energywater®. Jony cynku uwalniane przez 

jego rdzeń, powodują, ze zamiast kalcytu wytrącany jest argonit, który ma strukturę rombu. Cząsteczki 

argonitu nie tylko są wypłukiwane z instalacji, ale też odrywają istniejące osady a nawet delikatnie 

oczyszczają rury z powstającej rdzy, wydłużając żywotność instalacji i niższe straty energii.

JAK DZIAŁA

Energywater®



SYSTEMY GRZEWCZE URZĄDZENIA AGD BASENY I SAUNY

WYMIENNIKI CIEPŁA MYJNIE SAMOCHODOWE ROLNICTWO GASTRONOMIA

ZASTOSOWANIE

Energywater®

INSTALACJE WODNE



Uzdatniacze galwaniczne montuje się na zasilaniu instalacji wodnej budynku lub bezpośrednio przed 

podłączeniem danego urządzenia AGD np. pralki, zmywarki, kotła, zbiornika CWU

MONTAŻ

Energywater®



WYNIKI BADAŃ

LABOLATORYJNYCH

WYNIKI ANALIZY X-RAY

Rentgenowska 

analiza strukturalna 

Uniwersytetu w Mariborze

ATEST PZHCERTYFIKAT CE

CERTYFIKATY

I WYNIKI BADAŃ



ELIMINACJA KAMIENIA Z INSTALACJI
Usuwanie istniejących osadów i zapobieganie ponownemu osadzaniu się kamienia

OCHRONA URZĄDZEŃ AGD I SANITARIATÓW
Zabezpieczenie urządzeń AGD, armatury, pryszniców, sanitariatów i znaczne wydłużenie ich żywotności

DO 10 LAT TRWAŁOŚCI
Uzdatniacze Energywater® MWD to jednorazowa inwestycja nawet na 10 lat. Trwałość urządzenia zależna jest od 
rzeczywistego przepływu wody. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących wysoką skuteczność.

POZYTYWNY WPŁYW NA ZDROWIE
Woda uzyskuje efekt miękkości, zachowując przy tym wszystkie składniki mineralne, które zawierają minerały (wapń, 
magnez, sód, potas) i pierwiastki śladowe (miedź, selen, cynk) niezbędne dla naszego zdrowia.

ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA
Dzięki eliminacji kamienia w instalacji, uzdatniacze galwaniczne utrzymują sprawność wymienników ciepła i wydłużają ich 
żywotność

100% SAMOWYSTARCZALNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Energywater® MWD samodzielnie wytwarza energię elektryczną i staje się niezależny od zasilania zewnętrznego.

ZALETY I KORZYŚCI

Energywater®



MWD HOME 1/2”
▪ Małe jednostki mieszkalne (samodzielne dostarczanie ciepłej i zimnej wody).
▪ Końcowe podłączenia urządzeń gospodarstwa  domowego odbiorników  (pralki, zmywarki, ekspresy do kawy, 

automaty z kawą, fontanny do napojów itp.).
▪ Przepływowe elektryczne podgrzewacze wody, odpływy wody do cieplarni, chów drobnostadny. 
▪ Automatyczne systemy napełniania wody dla celów grzewczych.
▪ Urządzenie może być stosowane przy przepływie wody na poziomie 0,9 m³/h (15 litrów na minutę), wymiana 

urządzenia po 1200m³ przepłyniętej wody .

Energywater®

ŚREDNICA 1/2”

DŁUGOŚĆ A DŁUGOŚĆ B

PRZEPŁYW 

NOMINALNY 

I/min

ŻYWOTNOŚĆ 

URZĄDZENIA

MASA 

CAŁOWITA

ZIMNA WODA

CIŚNIENIE MAX

ZIMNA WODA

TEMPERATURA 

WODY

CIEPŁA WODA

CIŚNIENIE 

MAX

CIEPŁA WODA

TEMPERATURA 

WODY

mm mm min. max m3 kg bar oC bar oC

185 38 0,2 15 1200 0,41 10 45 16 95



MWD HOME 3/4”
▪ Mieszkania z licznymi punktami poboru (samodzielne dostarczanie ciepłej i zimnej wody)
▪ Mieszkania z własnym przygotowaniem ciepłej wody (przepływowa lub zbiornikowa), punkty gastronomiczne, 

przygotowanie lodów
▪ Kawiarnie, czekoladownie, herbaciarnie
▪ Punkty z własnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi (pisuary, automatyczne toalety). 
▪ Zakłady fryzjerskie
▪ Obiegi grzewcze
▪ Urządzenie jest odpowiednie dla przepływów wody na poziomie 1,7 m³/h (28 litrów na minutę), wymiana urządzenia 

po 1500m³ przepłyniętej wody.

Energywater®

ŚREDNICA 3/4”

DŁUGOŚĆ A DŁUGOŚĆ B

PRZEPŁYW 

NOMINALNY 

I/min

ŻYWOTNOŚĆ 

URZĄDZENIA

MASA 

CAŁOWITA

ZIMNA WODA

CIŚNIENIE MAX

ZIMNA WODA

TEMPERATURA 

WODY

CIEPŁA WODA

CIŚNIENIE 

MAX

CIEPŁA WODA

TEMPERATURA 

WODY

mm mm min. max m3 kg bar oC bar oC

215 40 0,2 28 1500 0,54 10 45 16 95



MWD HOME 1”
▪ Domy rodzinne i mieszkania z licznymi punktami poboru i własnym przygotowaniem ciepłej wody.
▪ Szkoły, przedszkola, mniejsze budynki administracyjne. 
▪ Wodociągi domowe. 
▪ Myjnie automatyczne. 
▪ Systemy nawadniające i nawadnianie cieplarni 
▪ Chów drobnostadny 
▪ Pralnie
▪ Restauracje 
▪ Urządzenie jest odpowiednie dla przepływów wody na poziomie 3,5 m³/h (59 litrów wody na minutę), wymiana 

urządzenia po 3000m³ przepłyniętej wody.

DŁUGOŚĆ A DŁUGOŚĆ B

PRZEPŁYW 

NOMINALNY 

I/min

ŻYWOTNOŚĆ 

URZĄDZENIA

MASA 

CAŁOWITA

ZIMNA WODA

CIŚNIENIE MAX

ZIMNA WODA

TEMPERATURA 

WODY

CIEPŁA WODA

CIŚNIENIE 

MAX

CIEPŁA WODA

TEMPERATURA 

WODY

mm mm min. max m3 kg bar oC bar oC

270 45 0,2 58 3000 0,85 10 45 16 95

Energywater®

ŚREDNICA 1”



Przemysłowy uzdatniacz EnergyWater® INDUSTRY stosowany jest w systemach o wyższym przepływie wody, 
wymagających dużej niezawodności. Może być stosowany w obiegach pierwotnych pompy ciepła typu woda - woda.
▪ Zapobieganie zanieczyszczeniu wymienników płytowych  oraz rurkowych.
▪ Stabilizacja właściwego zużycia ciepła do przygotowania (ciepłej wody użytkowej). 
▪ Eliminacja punktowej korozji podgrzewaczy zasobnikowych i rur w centralnych systemach dystrybucji ciepła.
▪ Prosty i skuteczny serwis wymienialnych rdzeni uzdatniaczy w systemach o wyższym przepływie wody.
▪ W paralelnym podłączeniu możliwość zastosowania dla wysokich przepływów pierwotnych obiegów chłodniczych 

mikrowieży chłodniczych.
▪ Dopływ zimnej wody do ogrzewania w stacjach przekazujących i kotłowniach centralnych systemów grzewczych.
▪ Mocna konstrukcja i odporność na obciążenie eksploatacyjne do PN16 i 95°C.
▪ Stabilizacja współczynnika sprawności COP na wartościach gwarantowanych przez producenta.

MODEL

/ ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ A DŁUGOŚĆ B
PRZEPŁYW 

NOMINALNY I/min

ŻYWOTNOŚĆ 

URZĄDZENIA

MASA 

CAŁKOWITA

CIŚNIENIE 

MAX

TEMPERATURA 

WODY

mm mm min. max m3 kg bar oC

G 1 1/4 ‘’ 455 84 5,7 95 8000 3,1 16 95

G 1 1/2 ‘’ 465 101 9 150 11000 3,7 16 95

G 2 ‘’ 475 115 14 233 18000 4,5 16 95

Energywater®

INDUSTRY



WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI

Ul. Polna 76C, 55-010 Groblice

www.energy-water.pl

www.cieplotech.pl


