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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Úvod: 

Gastronómia: 
Pre gastronomické aplikácie riešime tieto základné okruhy úprav vody: 

- Úprava vlastných zdrojov vody pre gastronomické aplikácie
- Komplexné zmäkčenie vody pre prevádzky kuchýň, reštaurácií a barov
- Čiastkové zmäkčenie pre jednotlivé gastronomické spotrebiče - konvektomat
- Úprava vody pre umývačky na báze demineralizácia pre max čistotu umývaného skla

Potravinárske prevádzky: 
Základné aplikácie: 

- Zmäkčenie vody pre priamu výrobu nápojov
- Mechanická filtrácia vody pre nápoje na max čistotu
- Zmäkčenie vody pre linky umývačiek, vrátane zmäkčenie horúcej vody
- Dezinfekcia vody, prevádzky na báze aplikácie chlórdioxidu
- Dávkovača kvapalín na odmeriavanie produktov (kečup, horčica, atď.)
- Dávkovanie sypkých zmesí (múka, sušené mlieko, kakao, atď.)

Pre optimálny návrh prikladáme dotazník 

NÁŠ DOTAZNÍK: gastronómia prosím vyplňte 

druh zdroja surovej vody (vodovod, vlastný)  ____________________________ 
aká je požiadavka na úpravu vody, doložiť rozbor vody  ____________________________ 
vstupná tvrdosť vody, 0dH, mmol / l, príp. Ca + Mg mg / l  ____________________________ 
denná spotreba vody, m3 ____________________________ 
max požadovaný hodinový prietok, m3/hod ____________________________ 
požadujete kontinuálne zmäkčenie vody bez odstávky počas dňa ____________________________ 
pri vlastnom zdroji potom: 
má vlastný zdroj riešené hygienické zabezpečenie ____________________________ 
potrebujete riešiť zníženie mangánu, železa ____________________________ 
máte problém so zákalom ____________________________ 
nutné doložiť komplexný rozbor surovej vody  ____________________________ 

NÁŠ DOTAZNÍK: potravinárske prevádzky prosím vyplňte 

požadujete zmäkčenie vody, viď. dotazník gastronómia 
požadujete inú úpravu vody, viď. dotazník gastronómia 
dezinfekcia vody - aplikácia chlórdioxidu  zašleme Vám špeciálny dotazník 
dávkovanie tekutín 
hustota dávkovanej tekutiny, kg/dm3 ____________________________ 
dopravované množstvo, dm3/hod ____________________________ 
ďalšie požiadavky ____________________________ 
dávkovanie sušiny 
dávkovací výkon, dm3 / hod ____________________________ 
objemová hmotnosť sušiny, kg/dm3 ____________________________ 
je požiadavka na zmiešanie sušiny s tekutinou ____________________________ 
ďalšie požiadavky ____________________________ 
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Gastronómia 

možná úprava vlastného zdroja surovej vody 
zdroj surovej vody: napr. vlastná studňa 

mechanická filtrácia  odželeznenie vody zmäkčenie vody hygienické zabezpečenie 

komplexné zmäkčenie surovej vody 
menšie kuchyne, reštaurácie   väčšie gastronomické prevádzky zmäkčenie horúcej vody 

WG 5600  WG 7700  do teploty vody 82 0C 
s nočnou odstávkou na regeneráciu s nočnou odstávkou na regeneráciu 
do prietokov 3,5 m3/hod  do prietokov 7 m3/hod 

Nájdete v katalógu: 
kapitola 2 - priemyselné zmäkčovacie filtre jednoduché 
ak je požiadavka na nepretržité zmäkčenie vody, potom: 
kapitola 3 - priemyselné zmäkčovacie filtre duplexné 
kapitola 5 - teplovodné zmäkčovacie filtre 
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Gastronómia 

zmäkčenie vody pre jednotlivé spotrebiče 
- konvektomaty
- Profi kávovary

mechanický filter WMK Autotrol WK Autotrol 
- nízka cena zmäkčovačov - pre vyššie odbery vody - pre vyšší odber vody
- malé priestorové nároky (najmä výška)
- el. riadenia aj pre veľmi malé odbery vody

klasika zmäkčenia 
s riadením Fleck 

SMK 

WMK 

Demineralizácia pitnej vody 

Pozor, po úprave vody demineralizáciou nemá voda už vlastnosti vody 
pitnej, demineralizácia len pre technologické aplikácie, nie pitné! 

- umývačky
- Výrobne ľadu
- 8 veľkostí filtračných patrón
- Jednoduché upínanie cez rýchlospojky
- Digitálny merač vodivosti
- Výmena náplní na objednanie

Aquaclear 
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Potravinárske prevádzky 

možné riešenie zmäkčenia na priamu výrobu nápojov 

na styk s pitnou vodou 

WG 7700 WG 2910  WGD 2910 
s nočnou odstávkou na   s nočnou odstávkou na regeneráciu nepretržitá prevádzka 
regeneráciu do prietoku do prietoku 20 m3/hod   do prietoku 20 m3/hod 
7 m3/hod  triplex WGT do 40 m3/hod 

filtrácia pitnej vody pre priamu výrobu nápojov 
filtračné hmota TURBIDEX filtre WGSF 

do prietoku 64 m3/hod / filter 

oproti iným filtračným hmotám má naviac: 

- fyzikálnu absorpciu
- elektrostatickú absorpciu
- iónovú výmenu

účinnosťou filtrácie v rozmedzí 3 až 5 mikrónov - to 
výrazne prekonáva všetky iné filtračné hmoty 
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Potravinárske prevádzky 

možné riešenia zmäkčenia vody pre umývačky 

WG 7700 WG 2910  WGD 2910 
s nočnou odstávkou na   s nočnou odstávkou na regeneráciu nepretržitá prevádzka 
regeneráciu do prietoku do prietoku 20 m3/hod   do prietoku 20 m3/hod 
7 m3/hod  triplex WGT do 40 m3/hod 

možné riešenie dezinfekcie - generátory chlórdioxidu JESCO 

JESCO EASYZON D 

Výkon podľa modelu od 36g do 1440g ClO2/hod 

Funkčný predinštalovaný generátor v zložení: 
- sacie armatúry pre nasávanie HCl a CaClO2
- riadiaca jednotka
- podávacie čerpadlá
- reaktor
- zásobník
- dávkovanie chlórdioxidu
- vstrek dezinfekcie do systému

technologická schéma inštalácie 

Riadenie dávky: 
- do prietoku
- od kontinuálneho merania kvality vody
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Potravinárske prevádzky 

možné riešenia zmäkčenia dávkovania tekutín v potravinárskych prevádzkach 

do výkonu 15 dm3/ hod  do výkonu 30 dm3/hod do výkonu 300 dm3/hod 

JESCO MAGDOS   JESCO MINIDOS  JESCO MEMDOS 

Nájdete v katalógu:  - presné dávkovanie
kapitola 9 - korekčné dávkovanie - plynulá zmena výkonu

- široká ponuka príslušenstva
- dávkovacia technika pre každú aplikáciu

možné riešenie dávkovania sušiny (sypkých materiálov) v potravinárskych prevádzkach 

dávkovač sypkých zmesí typ JESCO TEH    suspensomat 
sušina 

- široká
výkonová
séria

- s reguláciou
výkonu

riediaca 
voda 

výsledný produkt 
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Úprava vody pre gastronómiu a potravinárske prevádzky 

Potravinárske prevádzky 

možná zostava pre výrobu čistenej vody so stupňom reverznej osmózy 
- likérky, výroba čistenej vody s výstupnou kvalitou pod 10 цS/cm2

zjednodušená schéma linky so stupňom reverznej osmózy 

mech. pieskový duplexný dechloračný reverzná osmóza, chýba akumulácia 
filter  filter   zmäkčovací filter filter  a tlakový čerpací stupeň 

Nájdete v katalógu: 
kapitola 4 - pieskové filtre 
kapitola 3 - duplexné zmäkčovacie filtre 
kapitola 8 - demineralizácia, reverzné osmózy 

doprava kvapalín, odstredivé čerpadlá JESCO technologická para, parné vyvíjače CERTUSS 

- pre styk s potravinami
- široká ponuka výkonov

typ BN 

typ N 

poznámky: 
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