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95NOWOCZESNE INSTALACJE

Zbyt du a zawarto  kamienia mo e powodowa  osady na kabinie 
prysznicowej, niedro ne rury czy uszkodzenie sprz tu AGD. By wy-
eliminowa  ten problem, warto rozwa y  zainstalowanie zmi kczacza. 

Zmi kczacz to stacja uzdatniaj ca, która zabezpieczy instalacj  sa-
nitarn  oraz pozwoli zmniejszy  zu ycie energii poprzez eliminacj
kamienia kot owego. Dzi ki niej zwi kszy si  wydajno  detergen-
tów u ywanych podczas sprz tania czy prania, któr  twarda woda 
znacznie obni a. Polepszy si  równie  smak potraw przygotowywa-
nych na bazie mi kkiej wody oraz zniknie k opot przesuszonej skó-
ry i w osów po k pieli.

Jak dzia a stacja uzdatniania?
Ka dy zmi kczacz jest wyposa ony w z o e z ywicy jonowymiennej, 
które odpowiada za uzdatnianie wody. Nie ma potrzeby jego wymia-
ny, poniewa  jego regeneracja przebiega automatycznie. Im wi ksza 
jest ilo  z o a w zmi kczaczu tym rzadziej si  ono oczyszcza. Dzi ki 
temu jest bardziej wydajne. Warto zatem rozwa y  zakup zmi kczacza 
o du ej pojemno ci z o a, np. 30 l, gdy  zmniejsz  si  wtedy koszty 
eksploatacji. Urz dzenie jest praktycznie bezobs ugowe. Jedyn  czyn-
no ci , o której nale y pami ta  jest wsypanie raz w miesi cu specjal-

nych tabletek soli. Równie  serwis zmi kczacza nie wymaga du ego 
nak adu czasu. Jego konserwacj  i przegl d wystarczy wykonywa
raz do roku. Dzi ki przeprowadzonej przez wykwalifikowany perso-
nel diagnostyce, b dziemy mie  pewno , e nasza stacja uzdatniania 
b dzie dzia a  prawid owo i woda zachowa odpowiednie parametry. 

Wybór zmi kczacza
Producenci oferuj  wiele rodzajów zmi kczaczy. Wybieraj c rozwi -
zanie dla siebie warto rozwa y  zakup urz dzenia, które nie b dzie 
uci liwe w eksploatacji. Obecnie na rynku najbardziej funkcjonalny-
mi zmi kczaczami do wody s  te, wyposa one w automatyczn  g owi-
c . Ich zaprogramowanie jest bardzo proste. Wystarczy kilka klikni ,
by ustawi  godzin , po dane parametry oraz uruchomi  program. Po 
tak przeprowadzonej konfiguracji, z o e b dzie si  regenerowa  auto-
matycznie w wybranych przez nas godzinach. Przed zakupem stacji 
uzdatniania nale y tak e sprawdzi  poziom twardo ci wody, tak by 
dostosowa  pojemno  z o a. W przypadku bardzo twardej wody war-
to zainstalowa  zmi kczacz z pojemno ci  z o a 30 l takie jak Bia a
Hydra z oferty firmy UST-M. Mamy wtedy gwarancj , e urz dzenie 
nie b dzie si  zbyt cz sto regenerowa o, a co za tym idzie – koszty jego 
eksploatacji b d  zauwa alnie ni sze. W innym przypadku wystar-
cz  stacje uzdatniania o mniejszych pojemno ciach – 12, 20 oraz 25 l. 

Stacje zmi kczaj ce czyli sposób na tward  wod
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