Hogyan válasszon víztisztító berendezést?
Van, akinek pontos elképzelése van azzal kapcsolatban, hogyan szeretné megoldani a
tisztított víz fogyasztását a családjában. Van, aki még bizonytalan, és előbb szeretné
kipróbálni, milyen egy háztartási víztisztító készülék, mielőtt belemenne egy nagyobb
összegű kiadásba.
Van, amikor az is fontos, hogy hová lenne elhelyezve a készülék: pult alá, vagy fölé.
Vannak UF membrános készülékek, amik egyaránt elhelyezhetőek a pult alatt és fölött is.
Pult alá kötve fix csapteleppel szerelhető be a készülék, pult fölé helyezve, mobil csappal.
Az ozmózisos készülékeket csak a pult alatt érdemes elhelyezni.
Megpróbálunk valamennyi esetet figyelembe venni, hogy az eltérő igények és pénztárca
méretek ellenére, minél több érdeklődőnek segíthessünk a választásban.
Jó tudni, hogy az UF membrános készülékekhez mobil csap is rendelhető, amennyiben nem
szeretné a fixen beépíthető csapot a pultba vagy a mosogatótálcába szerelni. Ez a megoldás
ideális azok számára, akik albérletben laknak, és nem fúrhatják ki a mosogatót, vagy
hordozni szeretnék a készüléküket.
Az UF membrános készülékekhez viszont alapból jár egy fix csap, amely mindenképp benne
van a csomagban. Amennyiben ehhez a készülékhez mobil csapot szeretne, azt külön meg
kell rendelnie a honlapon vagy telefonon!
Hyundai UF készülékünk:
Ez a készülék három illetve négy szűrőt tartalmazhat. Ultra Finom filterének köszönhetően
kiszűri a vízből a 0,01 mikron méretnél nagyobb szennyeződéseket, vírusokat,
baktériumokat, de benne hagyja az értékes ásványi anyagokat. Két darab aktív szén szűrője
megfogja a nehéz fémeket, vegyszereket, klór származékokat. Az előszűrője kiszedi a vízből
a legnagyobb szennyeződéseket, így mentesítve e feladat alól az UF membránt melynek
ezáltal növeli élettartamát.
Viszonylag kisméretű konyhákban is könnyen elhelyezhető. Mindegy, hogy állítva, fektetve
vagy az oldalára döntve használja, mivel a készüléket a víznyomás működteti. Egy mobil
csap segítségével egyaránt elhelyezhető pult alatt vagy felett is.
Olyan településekre viszont, ahol a víz arzénnal is szennyezett (ez kideríthető minden
település vízszolgáltatójánál), inkább a fordított ozmózis membránnal rendelkező
készülékeinket ajánljuk, mint ahogyan azoknak is, akik a lehető legtisztább vizet szeretnék
előállítani maguknak.
Ilyen például a Hyundai HRO készülékünk:
Ez egy fordított ozmózisos készülék, amely kiszűr minden 0,0001 mikron méretnél nagyobb
szennyeződést. Az általa előállított víz 95-97%-os tisztaságú, és mivel így az ásványi
anyagokat is kiszűri, el van látva ásványi anyag visszasózó patronnal. A tiszta vizet egy
tartályban tárolja, és onnan adagolja vissza.
Ez az a készülék, ami a legtöbb helyet igényli a tartálya miatt, de ennek ellenére sok olyan
helyre szereltük már be, ahol a házigazda nem is gondolta volna, hogy elfér.

Van, aki nem szeretné a tartályt, mert nem fér el, vagy csak egyszerűen nem szeretné a
vizet tartályban tárolni. Ebből a készülékből van nyomásfokozó pumpával ellátott változat,
melynek szüksége van egy 220V-os hálózati feszültségre. A weboldalon kaphat információt
a raktáron lévő változatokkal kapcsolatban.
Hyundai H300S készüléket tudjuk ajánlani, ha nem szeretne tartályt:
Ugyanazt tudja, mint a HRO, csak extra méretű membránjának köszönhetően akkora a
víztermelő kapacitása, hogy nincs szüksége tartályra, hanem közvetlenül képes adagolni a
tiszta vizet.
Ennek megvalósítása érdekében a készülékben egy nyomásfokozó pumpa is található,
aminek 220V-os hálózati feszültségre van szüksége, így jó, ha a beszerelés helyén 1,5
méteren belül van egy konnektor.
Természetesen ez már egy prémium kategóriás készülék, de még elérhető áron.
A készülék mérete alig valamivel nagyobb, mint az UF membrános készülékeké, ezért még
akkora helyre sincs szükség a telepítéséhez, mint a HRO esetében.
Amennyiben gondolkodik egy készülék vásárlásában, vagy meglévő készülékének
lecserélésében, mindenképpen javasoljuk, hogy a coventin.hu kezdőoldalon iratkozzon fel
hírlevelünkre. Ez azért hasznos lépés, mert néha akciós ajánlatokat küldünk,
érdekességeket osztunk meg így lehet, hogy felmerülő egyéb kérdéseire is választ kap. A
hírlevélről pedig egyszerűen egy gombnyomással le is iratkozhat.
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