
 PROEKO jest importerem najnowocześniejszych,
 ekologicznych oraz ekonomicznych filtrów i urządzeń
 do uzdatniania wody, które pozwalają oczyścić każdą
 wodę ze szkodliwych i zbędnych związków. 
 Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
 światowych liderów wśród firm działających w tej
 dziedzinie dostarcza klientom wysokiej jakości
 produkty różnorodnych zastosowań.
  Oferowane przez nas urządzenia są indywidualnie
 dobierane dla każdego klienta, na podstawie analizy
 wody oraz preferencji nabywcy.

PROEKO Jacek Pronobis
ul. Srebrzyńska 7D

95-050 Konstantynów Łódzki
 tel. +48 42 211 20 64
       +48 42 211 20 65
fax  +48 42 209 33 03

www.proekojp.pl
 e-mail: biuro@proekojp.pl
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KOREKTA CHEMICZNA AKCESORIA

ZŁOŻA

Azotany występujące w wodzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Usuwa się je zazwyczaj urządzeniem działającym na zasadzie żywicy 
jonowowymiennej (anionitem) regenerowanym roztworem soli.

Butle w rozmiarach od 7x13 do 36x72

Greensand - złoże filtracyjne stosowane głównie do usuwania,
                    na zasadzie odfiltrowania i utleniania,
                    żelaza siarkowodoru i manganu.

Doshion - żywice jonowowymienne stosowane w zmiękczaniu,
                 demineralizacji, usuwaniu azotanów i koloru.

Doshion DMB-12 - złoże mieszane z żywic kationowej i anionowej,
                                stosowane do demineralizacji i uzyskiwania
                                wody wolnej od krzemionki. 

Purolite C 100 E - żywica kationowymienna o dużej pojemności
                              stosowana głównie do zmiękczania wody pitnej.

Sól w tabletkach - służy do regeneracji wymienników jonowych
                              filtrów zmiękczających i innych.

Głowice do systemów domowych z zegarem czasowym,
 sterownikiem czasowym lub objętościowym.

Głowice przemysłowe ze sterownikiem czasowym

Membrany oraz obudowy do membran 2,5”,4”,8”

Akcesoria do filtrów

Części do głowic

Wkłady sznurkowe i piankowe od 1 do 20 mikronów

Aby ustabilizować odczyn pH oraz nadać wodzie właściwości antykorozyjne  i anty-
osadowe wykonuje się korektę chemiczną wody.

Dobór sposobu korekty chemicznej zależy od parametrów chemicznych, wytwarzanego
środowiska, typów wykorzystywanych środków chemicznych, zakresów korekty 
i sposobów dozowania środków korygujących.

Pompy dozujące służą do dozowania płynnych substancji chemicznych
w procesach uzdatniania wody. Oferujemy pompy regulowane ręcznie 
oraz z możliwością sterowania wodomierzem impulsowym.

-zakres przepływu od 0,2L/h
do 12L/h

-zakres ciśnienia od 10 bar
do 05 bar

-Napięcie zasilające 230V/50-60Hz

POMPY DOZUJĄCE

Wykres strat energii cieplnej w % w zależności od grubości osadów wg INFRACORR`u

grubość osadu kamienia kotłowego d [mm] przy 6mm osadu strata energii 35%
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ODWRÓCONA OSMOZA

                         Żywotność złoża do 20 lat
(w zależności od zawartości wapnia, parametrów oraz wielkości przepływu)

Obejście głowicy pozwalające na pobór

        wody w trakcie regeneracji

Krótki czas regeneracji
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ZMIĘKCZANIE

ODŻELAZIANIE DEMINERALIZACJA

DEZYNFEKCJA - LAMPY UV

Oferujemy zmiękczacze:

- domowe (kompaktowe)
3o wydajności do 1,8 m /h

- przemysłowe 
o wydajności

3do 25 m /h

Oferujemy 
odżelaziacze o 

wydajności 
3do 15 m /h

Odżelaziacze serii IR wiążą jony żelaza i 
manganu w nierozpuszczalne, łatwe do 
odfiltrowania związki.

Proponujemy urządzenia ze złożem regenerowanym nadmanganianem 
potasu lub wymagającym napowietrzania. Sterowane mechanicznie lub 
automatycznie

Oferujemy lampy o przepływach 
od 0,12m3/h do 22,8 m3/h

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi dostawcami i producentami automatyki
firma Proeko jest w stanie zaproponować zawsze urządzenia odpowiednie dla 
danego klienta ściśle według jego potrzeb. Ponadto dbamy o rozwój metod ba-
dawczych oferowanych urządzeń do uzdatniania wody. Proeko realizuje szereg
projektów badawczych.
Jednym z urządzeń do badania wytrzymałości i jakości oferowanych filtrów
jest maszyna do badania uderzeń do 100 tyś. cykli oraz na rozerwanie 
do 110 atm.
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