
 

 

Skuteczna metoda zwalczania 

bakterii Legionella w instalacjach 

wodnych dla : 

• Hoteli 

• Szpitali 

• Biurowców 

• Domów opieki 

 

• Zakładów 
przemysłowych 

• Instalacji  wodnych 
• Wież chłodniczych  



 

 

Legionella 
Pneumophila 

Legionella została uznana za poważny 
problem szczególnie w użyteczności 
publicznej takich jak : hotele, szpitale, 
hostele, szkoły, zakłady wojskowe, domy 
opieki i biurowce. 

Tysiące ludzi na całym świecie poważnie 
choruje lub umiera z powodu zakażenia tą, 
potencjalnie śmiertelną, chorobą. Koszty, w 
przypadku, gdy system wodny zostanie 
skażony, mogą mieć znaczenie nie tylko w 
kategoriach ludzkiego cierpienia, ale i w 
kwestiach finansowych. 

Ze względu na wzrost cen energii, wielu 
zarządców tego typu budynków zmniejsza 
temperaturę ciepłej wody, co może 
prowadzić do ryzyka zakażenia bakterią 
legionella. 

Generatory środka dezynfekującego 
oferowane przez Watersystem    mogą być 
zainstalowane we wszystkich tych 
budynkach, w celu dezynfekcji instalacji 
wodnej .  

Dzięki wysokiej skuteczności w usuwaniu 
biofilmu z instalacji oferowane systemy nie 
tylko zwalczają bakterie, ale i zapobiegają 
ich ponownemu powstawaniu. 

Jeżeli, jako źródło zakażenia, zostanie 
zidentyfikowany hotel, może to 
doprowadzić do jego wymuszonego 
zamknięcia, dopóki problem nie zostanie 
rozwiązany.Oznacza to znaczny spadek 
dochodów i reputacji. Dodatkowo w wielu 
krajach, jeżeli okaże się, że problem 
wystąpił z powodu zaniedbania zarządców 
hotelu i obsługi, może to skutkować 
odciążeniem ich wysokimi karami 
pieniężnymi a nawet, w szczególnych 
przypadkach, karą pozbawienia wolności. 

Corocznie wiele hoteli na całym świecie jest 
zmuszanych z tego powodu do zamknięcia, 
często w samym środku sezonu 
turystycznego. 

Co roku ludzie umierają w szpitalach, nie z 
powodu choroby, na którą byli leczeni, ale z 
powodu zakażenia tą śmiercionośną 
bakterią, z która mieli kontakt przez 
szpitalny system wodociągowy. 

Zastrzeżenie: Wszystkie 
fotografie użyte w publikacj i 
przedstawiają typy budynków, 
w których można zamontować 
technologię oczyszczania firmy 
DCW i nie było zamiarem 
sugerowania lub innym 
wskazania, że te budynki są 
zakażone bakterią Legionella. 



 

Wszystko o 
Legionelli 

Legionell pneumphila została po raz 
pierwszy zidentyfikowana w połowie lat 
siedemdziesiątych, jako choroba zakaźna 
po wybuchu epidemii na konferencji 
legionistów w USA. Ponad 200 osób zostało 
zakażonych, a 34 zmarło. 

Zakażenie dokonuje się poprzez wdychanie 
aerozoli z zainfekowanej wody, z takich 
źródeł jak prysznice, wieże chłodnicze lub 
ozdobne instalacje wodne. 

Grupy osób szczególnie podatnych to 
głównie osoby starsze i osoby z ukrytymi 
chorobami, które mogą mieć wpływ na ich 
układ odpornościowy. 

Śmiertelność w dużej mierze zależy od 
szybkości, z jaką zakażenie jest 
zidentyfikowane oraz podanych 
antybiotyków, ale zazwyczaj wynosi 5-30%. 

Bakteria może też powodować łagodniejsze 
zakażenie znane, jako gorączka Pontiac, 
które normalny człowiek jest w stanie 
zwalczyć, bez podawania leków, w ciągu 
kilku dni. 

Bakterie są w stanie przetrwać w 
temperaturze powyżej 50°C, ale ogólnie 
wszystkie giną w temperaturze powyżej 
60°C. 

Temperatury pomiędzy 30 a 45°C 
zapewniają optymalne warunki dla 
rozwoju bakterii. 
Bakterie mogą zainfekować pierwotniaki, 
które żyją w biofilmie, który gromadzi się 
na powierzchniach systemów 
wodociągowych. 

Rurociągi, których powierzchnie są 
pokryte biofilmem, są idealną wylęgarnia 
dla bakterii. 

Usuwanie biofilmu i utrzymywanie 
wysokiej wartości ORP okazało się 
skutecznym sposobem na 
zminimalizowanie ryzyka potencjalnego 
zakażenia legionellą. 

Generatory firmy Danish Clean Water 
produkują środek dezynfekujący, który 
usuwa biofilm, zabija bakterie legionella i 
zapewnia wysoki poziom ORP w systemie 
wodociągowym. 

 
Legionella pneumophila – pałeczka priokariotyczna (bakteria) Legionella pneumophila – pałeczka priokariotyczna (bakteria) 



Technologia 
Rozwiązanie 

Generatory środka dezynfekującego 
oferowane przez Watersystem są 
produkowane o równych wydajnościach   
dostosowanych do potrzeb.  

Generator T10 został specjalnie opracowany 
do zastosowania w budynkach użyteczności 
publicznej gdzie zużycie wody wynosi do 
300 metrów sześciennych dziennie. 
Zazwyczaj wystarcza to do zastosowań w 
większości hoteli, szpitali, biurowców i 
domów opieki. W przypadku większego 
zużycia, T25 będzie w stanie uzdatnić       
do 5 000 metrów sześciennych wody 
dziennie. 

Dodatkową zaletą oferowanego systemu jest 
fakt usuwania biofilmu z instalacji, 
będącego siedliskiem wielu bakterii.         . 
Generator środka dezynfekującego 
oferowany przez Watersystem może zostać 
łatwo zainstalowany w większości 
maszynowni za pomocą kilku prostych 
podłączeń i może być oddany do użytku w 
ciągu kilku godzin. Oferowane przez nas 
generatory używają tylko soli kuchennej i 
niewielkiej ilości energii elektrycznej, 
dlatego też koszt oczyszczenia jednego 
metra sześciennego wody wynosi zazwyczaj 
mniej niż jeden cent. 

Oferowane syetemy wymagają minimalnej 
interwencji ze strony człowieka, niezbędne 
jest tylko utrzymywanie pełnego zbiornika z 
solą, uzupełniając go zazwyczaj 1-3 razy w 
miesiącu. 

Tak samo jak do oczyszczania wody pitnej 
technologia może być używana do wież 
chłodniczych i parowników, aby zapobiec 
rozprowadzaniu legionelli i innych 
patogenów przenoszonych w oparach wody. 

Typowy układ do oczyszczania pitnej i 
gorącej wody zaprezentowano poniżej. 

 
 

 

Dozowanie 

Pompa dozująca 

Zasilanie 220 V (50 Hz) 

Dozowany 
NEUTHOX 

Odpływ 
do 
ścieków Źródło wody min. 3 do maks. 7 bar 

T10 wymaga tylko 1 metra 
kwadratowego. Generator T10 
zużywa ok. 300 watów na 
godzinę pracy i 50 gram soli 
oraz produkuje wystarczającą 
ilość środka dezynfekującego, 
aby oczyścić 15 metrów 
sześciennych wody na godzinę. 



Dane techniczne generatora 
środka dezyfekującego T10 
 

Tabela danych 
Typ generatora  T10N0015 T10N0030 T10N0050 
Produkcja Neuthox litrów/godz. 15 30 50 
Wolny Chlor mg/litr 500 500 500 
Przybliżone zużycie soli* kg/dzień 0,8 1,9 3,0 
Połączeń elektrycznych (pojedyncza faza) V 1 x 230 1 x 230 1 x 230 
-Bezpiecznik A 10 10 10 
Zasilanie W 300 800 1100 
Zasilanie wodą przy minimum 15 l/min. Bar > 2 V2 > 2 V2 > 2 V2 
Złącze wody BSP męskie  V2" V2" 
Złącze ściekowe BSP męskie V2" V2" V2" 
Wąż odpływowy – minimalna średnica mm V2" V2" V2" 
Wąż odpływowy – maksymalna długość m 5 5 5 
Ciśnienie wsteczne ścieku przy minimum 15 l/min. Bar < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Zbiornik solanki Litrów 100 100 100 
Zbiornik magazynujący Litrów 100 100 100 
Wentylacja pomieszczenia m3/godz. 12 18 24 
Temperatura otoczenia °C +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 
Szerokość mm 708 708 708 
Wysokość mm 840 840 840 
Głębokość mm 333 333 333 
Masa kg 52 53 55 
*  przy pracy 15 godz. dziennie     
Aby zapoznać się ze specyfikacją T25 proszę poprosić o naszą broszurę 
techniczną.    
Maszyny 30 i 50 litrowe będą dostępne na początku 2011 r.    

 

UŻYWA TYLKO SOLI KUCHENNEJ ŻADNYCH 
NIEBEZPIECZNYCH CHEMIKALIÓW 



Dlaczego warto używać 
technologii 

Danish Clean Water 
 

Porównanie technologii 1 

 UV Podchloryn sodu Dwutlenek chloru Ozon Nanocząstki srebra 

Efekt profilaktyczny Nie Tak Tak Ograniczony Tak Tak 
Niszczenie biofilmu Nie Ograniczone Tak Ograniczone Ograniczone Tak 
Bezpieczny dla operatorów Tak Nie Nie Tak Tak Tak 
Skuteczny przeciwko 
zakażeniom legionellą 

Nie Tak Tak Ograniczony Tak Tak 

Przyjazny dla środowiska Tak Tak Tak Tak Silne wątpliwości Tak 
 

... spełnia wszystkie te wymagania, a dodatkowo koszt 
użytkowania jest o 40% niższy w porównaniu do 
generatorów dwutlenku chloru. 

 

Jeżeli porównamy inne technologie oczyszczania wody, okaże się, że generatory środka 
dezynfekującego DCW mają wiele istotnych zalet. 

• Niszczy biofilm 

• Utrzymuje higienę systemu wodociągowego 

• Ma efekt profilaktyczny w zapobieganiu powrotowi bakterii 

• Jest wysoko opłacalny, wystarczy tylko 5€ aby oczyścić 1000 merów sześciennych wody. 

• Bezpieczny, nie wymaga używania niebezpiecznych chemikaliów 

• Nie wymaga stosowania dużej ilości sprzętu konserwacyjnego 

• Potrzebna jest jedynie minimalna interwencja ze strony człowieka 

• Całkowicie automatyczny 



Danish Clean Water 
 
 

 

Danish Clean Water działa z przemysłowej 
dzielnicy na południu Danii. Dzięki statusowi 
„trusted by Danfoss” ma pełny dostęp do 
wszelkich osiągnięć firmy Danfoss, w tym 
laboratoriów i inżynierii. 

Generatory środka dezynfekującego firmy 
Danish Clean Water zostały zainstalowane, 
jako rozwiązanie technologiczne, w takich 
miejscach jak:: 

• Oczyszczalnie wody pitnej 

• Budynki z których korzysta dużo ludzi 

• Oczyszczalnie wody roboczej dla 
przemysłu spożywczego 

• Mleczarnie 

• Wieże chłodzące 

• Linie butelkujące 

• Ozdobne instalacje wodne 

• Baseny 

• Woda pitna dla zwierząt 

• Oczyszczalnie zużytej wody 

Wizyty potencjalnych klientów i partnerów w 
naszym zakładzie są zawsze mile widziane. 
Dodatkowo pewna ilość instalacji znajduje 
się w niewielkiej odległości od naszego 
biura, dlatego można je zobaczyć w trakcie 
pracy. 

Generatory środka dezynfekującego firmy 
Danish Clean Water są składane przez 
czołowych dostawców systemu obrony, 

Danish Clean Water sprzedaje i instaluje 
swoje urządzenia głównie poprzez sieć 
partnerów obecnych w wielu krajach 
Europejskich. Zapewnia to naszym końcowym 
klientom najlepszy dostęp do pomocy 
technicznej i wsparcia. Jesteśmy zawsze 
chętni do rozmów z nowymi potencjalnymi 
partnerami o odpowiednich kwalifikacjach, na 
obszarach lub rodzajach przemysłu, w 
których nie mamy jeszcze reprezentantów. 



„Naszą misja jest dostarczanie ekonomicznych, 
bezpiecznych i przyjaznych środowisku 

rozwiązań dla kontroli bakterii w przemyśle 

spożywczym i wodnym” 
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