ZAGROŻENIE

Bakterie Legionella (nazwane od miejsca ich pierwszej identyfikacji – Konwentu Legionu Amerykańskiego w
1976 roku) wywołują zakaźną chorobę najczęściej z objawami ciężkiego zapalenia płuc, przy 10-20% zgonów.

Miejsce namnażania i kolonizacji

Instalacje ciepłej wody 20-50 °C, dyfuzory natryskowe, perlatory zaworów czerpalnych, urządzenia
klimatyzacyjne, wszelkiego rodzaju złogi wody stojącej w instalacji

Sposób infekowania

Zakażenie następuje poprzez inhalację do płuc wodnego aerozolu (sprayu) w postaci mgły, zawierającej
pałeczki Legionelli.

Zapobieganie

Podstawowe zasady działań zmniejszających ryzyko zakażenia bakteriami Legionella, wskazane zostały w
następujących aktach prawnych:
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), którego § 120 ust. 2 stanowi, iż "instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż
55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C".
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417), określającym maksymalne dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń (w tym
bakteriami Legionella) w wodzie ciepłej oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego
Bakterie Legionella giną w temperaturach wyższych niż +60°C

DOSTĘPNE RODZAJE SYSTEMÓW DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ NATRYSKÓW PRESTO

A/ SYSTEM PNEUMATYCZNY PRESTO - PROSTY, TANI , EFEKTYWNY

Jest to system najprostszy, możliwy do wprowadzenia w dowolnym czasie eksploatacji natrysków (nocna
przerwa techniczna), gdyż nie wymaga żadnych skomplikowanych robót budowlanych. System współpracuje
z panelami PRESTO serii DL
DZIAŁANIE

⁃
centralne wyzwolenie wypływu wody we wszystkich podłączonych natryskach PRESTO
następuje poprzez otwarcie na czas zadany ( z tablicy sterownika lub automatycznie sygnałem z węzła
cieplnego) elektrozaworu spustowego S na czas określony wymogami dezynfekcji

B/ SYSTEM ELEKTRONICZNY PRESTO - CAŁKOWICIE ZAUTOMATYZOWANY PROCES

Jest to system zapewniający pełna automatyzację dezynfekcji oraz kontrolę poboru wody z możliwością
nastawy wielu parametrów wypływu wody oraz pełen monitoring węzła wody zmieszanej
DZIAŁANIE

⁃
centralne wyzwolenie wypływu wody we wszystkich podłączonych natryskach PRESTO
następuje poprzez otwarcie na czas zadany ( z tablicy sterownika lub automatycznie sygnałem z węzła
cieplnego) elektrozaworu spustowego S na czas określony wymogami dezynfekcji. Zastosowanie dodatkowego
sterownika natryskowego z inteligentnym oprogramowaniem zapewnia kontrolę poboru wody i nastawy
parametrów modułów natryskowych piezoelektrycznych i bezdotykowych w łaźni.

czujka obecności PIR PRESTO (85949) - zalecane wyposażenie opcjonalne
instalowana w odpowiednim miejscu zapewnia dozór pomieszczeń objętych dezynfekcją termiczną,
powodując natychmiastowe odcięcie wypływu wody w przypadku naruszenia strefy chronionej przez
osoby trzecie

wandaloodporne moduły natryskowe piezoelektroniczne, bezdotykowe oraz
panele PRESTO pozwalają na czasowy pobór wody przez osoby korzystające
z łaźni w systemie elektronicznym, czasy wypływu wody są regulowane,
moduły natryskowe współpracują z jednostką sterującą EKOMATIK
rozdzielacze (90632)
służą do wpięcia przewodów impulsowych prowadzonych od każdego panelu, celem uzyskania centralnego spustu
wody we wszystkich podłączonych natryskach w procedurze dezynfekcji termicznej, pojedyncze rozdzielacze
(1-9 natrysków) można łączyć w szereg, uzyskując tym samym kontrolę nad większą ilością natrysków

elektrozawory (90634) służą do zdalnego załączania procesu spustu wody w natryskach oraz dokonania
mostkowania termostatu (90634/2N)

MONITOR dodatkowy opcjonalny ZESTAW HMI LCD 4 cale (42043)
(kolor podświetlenia niebieski) do monitoringu
temperatury w czasie rzeczywistym i zapisu przebiegu jej zmian z ostatnich 12 godzin
zastosowanie: wizualizacja procesu przegrzewu wody i monitoring pracy mieszacza

EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1 (40000.L1) jednostka sterująca jednym węzłem termostatycznym

Cechy i funkcje
-monitoring strefy spustu wody w łaźni (po podłączeniu czujek PIR – brak w komplecie)
-wizualizacja stanu węzła na wbudowanym ekranie LCD (podświetlany)
-klucz -kontrola uprawnień załączenia systemu, praca automatyczna lub ręczna
-nastawa czasu spustu wody (0-900 s)
-inteligentne oprogramowanie monitorujące proces przegrzewu wody
-zaprogramowane dodatkowe procedury spustu wody w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości procesu
-wbudowana syrena alarmowa i procedury alarmowe
zestaw zawierający sterownik wraz z obudową do montażu na ścianie, zasilanie12V DC
4 kanały aktywne – możliwość podłączenia do 4 czujek PIR, sterowania z automatyki węzła cieplnego, centralnego spustu wody
i bypassu termostatu, wbudowany przetwornik temperatury do monitoringu węzła termostatycznego
przeznaczenie: sterowanie spustem wody w węźle termostatycznym
akcesoria dodatkowe: zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100, monitor zestaw HMI LCD nr 42043

EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 2 (40000.L2) jednostka sterująca jednym węzłem termostatycznym z monitorem temperatury
Cechy i funkcje
-monitoring strefy spustu wody w łaźni (po podłączeniu czujek PIR – brak w komplecie)
-wizualizacja stanu węzła na wbudowanym ekranie LCD i dodatkowym monitorze HMI LCD ( podświetlane)
-klucz -kontrola uprawnień załączenia systemu, praca automatyczna lub ręczna
-nastawa czasu spustu wody (0-900 s)
-inteligentne oprogramowanie monitorujące proces przegrzewu wody
-zaprogramowane dodatkowe procedury spustu wody w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości procesu
-wbudowana syrena alarmowa i procedury alarmowe
zestaw zawierający sterownik wraz z obudową do montażu na ścianie, zasilanie12V DC
4 kanały aktywne – możliwość podłączenia do 4 czujek PIR, sterowania z automatyki węzła cieplnego, centralnego spustu wody
i bypassu termostatu, wbudowany przetwornik temperatury do monitoringu węzła termostatycznego
-ciągły online monitoring temperatury wody zmieszanej na węźle termostatycznym w przedziale 12 godzin ( ekran 4 cale)
przeznaczenie : sterowanie spustem wody w węźle termostatycznym
akcesoria dodatkowe: zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100

A/PRESTO DL 400 SE
nr 27402
panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy, zasilanie górne, system antyblokadowy S w standardzie uruchamiany
przez naciśnięcie przycisku, wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu możliwość blokady nastawy
wylewki, przyłącze kątowe GZ 1/2", wbudowany zawór odcinający
wbudowane zabezpieczenie Antylegionella: każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje spust wody stojącej z dyszy
pod przyciskiem na posadzkę
opcja : panel PRESTO DL 400 SE z przyłączem prostym
nr 27400
przeznaczenie: pływalnie , baseny , ośrodki sportowe
możliwość łączenia z systemem EKOMATIK ANTYLEGIONELLA
akcesoria dodatkowe : mieszacz PRESTOTHERM, sterownik EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1,2
B/ PRESTOTEM 50

zasilanie górne nr 88530, zasilanie dolne nr 88534

montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie, uruchamiany przyciskiem

możliwość łączenia z systemem EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1, 2
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo, kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu , możliwość blokady nastawy wylewki
w komplecie zawór odcinający, filtr, półka na mydło (możliwość demontażu, zaślepka w komplecie)

przeznaczenie: pływalnie , baseny , ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe : mieszacz PRESTOTHERM, sterownik EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1,2
A/ ROZDZIELACZ 1-9 NATRYSKÓW PRESTO
przeznaczenie: do łączenia 1-9 paneli PRESTO DL lub PRESTOTEM w centralny układ spustu wody
za pomocą przewodów impulsowych nr 90633
UWAGA – przy większej ilości wpinanych w system natrysków rozdzielacze łączyć można w szereg
B/ ADAPTER SPUSTOWY PRESTO
zestaw łączeniowy zawierający trójnik, zawór zwrotny i przewód łączący
przeznaczenie: do przygotowania gniazda łączeniowego w każdym panelu PRESTO DL lub PRESTOTEM
C/ przewód impulsowy zwój 25 mb PRESTO
przeznaczenie: do łączenia panelu PRESTO DL lub PRESTOTEM z rozdzielaczem nr 90632

zawór elektromagnetyczny antylegionella PRESTO
typ 3/4 cala 12V do łączenia z rozdzielaczem
typ 3/4 cala do łączenia z zasilaniem wc i wz mieszacza ( bypass)
UWAGA wraz z zaworem elektromagnetycznym 2N stosować zawór zwrotny (brak w dostawie)

nr 90632
nr 27119
nr 90633

nr 90634
nr 90634/2N

A/ czujka obecności PIR PRESTO ( wyposażenie opcjonalne) zasilanie 12V DC
nr 85949
przeznaczenie: monitoring strefy objętej dezynfekcją antylegionella. Naruszenie strefy dozorowanej powoduje
natychmiastowe przerwanie procesu dezynfekcji i alarm akustyczny w sterowniku przez czas do 5 minut
B/ mieszacz termostatyczny zbiorczy
PRESTOTHERM 55L
6-55 l/min G 3/4 cala
nr 84006
PRESTOTHERM 90L
6-90 l/min G 1 cal
nr 84007
PRESTOTHERM 120L
8-120 l/min G 1 1/4 cala
nr 84008
PRESTOTHERM 188L
9-188 l/min G 1 1/2 cala
nr 84009
przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1 jednostka sterująca węzłem termostatycznym
nr 40000.L1
zestaw zawierający sterownik wraz z obudową do montażu na ścianie, zasilanie 12V DC
4 kanały aktywne – możliwość podłączenia do 4 czujek PIR, sterowania z automatyki węzła cieplnego oraz centralnego
spustu wody i bypassu termostatu, wbudowany podświetlany monitor LCD, wbudowany przetwornik temperatury do
monitoringu węzła termostatycznego
przeznaczenie : sterowanie spustem wody w węźle termostatycznym
akcesoria dodatkowe : wymagany zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100

EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 2 jednostka sterująca węzłem termostatycznym z monitoringiem temperatury nr 40000.L2
zestaw zawierający sterownik wraz z obudową do montażu na ścianie, zasilanie 12V DC
4 kanały aktywne – możliwość podłączenia do 4 czujek PIR, sterowania z automatyki węzła cieplnego oraz
centralnego spustu wody i bypassu termostatu
wbudowany przetwornik temperatury do monitoringu węzła termostatycznego
wbudowany podświetlany monitor LCD
wbudowany dodatkowy monitor HMI LCD 4 cale z wykresem zmian temperatury z 12 godzin
przeznaczenie : sterowanie spustem wody w węźle termostatycznym
akcesoria dodatkowe : wymagany zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100

A/ PRESTO DL 400 TOUCH - DOTYK
nr 27434
panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy, uruchamiany przez dotyk (SOFTSTART), zawiera przetwornik piezoelektryczny
zasilanie górne, profilaktyczne spłukiwanie automatyczne Antylegionella
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu, możliwość blokady nastawy wylewki, przyłącze kątowe GZ 1/2", wbudowany zawór odcinający, wbudowane zabezpieczenie Antylegionella: każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje spust wody
stojącej z dyszy pod przyciskiem na posadzkę, możliwość łączenia z systemem EKOMATIK ANTYLEGIONELLA,
zasilanie: bateria 6V
opcja: panel PRESTO DL 400 SE z przyłączem prostym nr 27432, przeznaczenie: pływalnie, baseny, ośrodki sportowe
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTOTHERM, sterownik EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1,2
B/ PRESTO MODULAR APS 2 bezdotykowy moduł podścienny natryskowy/umywalkowy
nr 52460.1
zestaw ścienny elektroniczny na wodę zmieszaną, z osłona nierdzewną 180x180 mm
możliwość łączenia z systemem EKOMATIK ANTYLEGIONELLA
zasilanie 12V DC, opcja: skrzynka montażowa nierdzewna 140x140x80 mm nr 30900.3
przeznaczenie: łazienki ogólnodostępne wymagające maksymalnej higieny
WYLEWKI NATRYSKOWE PRESTO ANTYWANDAL do modułów EKOMATIK
C/ ścienna
nr 29301 GZ 1/2” (opcje: rozeta przeciwwykręceniowa nr 90173, sitko niepalne nr 90433)
D/ ścienna dwupołożeniowa nr 29110 GZ 1/2”
A/ EKOMATIK PRYSZNIC PIEZO dotykowy moduł podścienny natryskowy/umywalkowy
nr 40420T1
zestaw ścienny do montażu podtynkowego do łaźni, zawierający jeden przycisk nierdzewny wodoszczelny IP68, płytę nierdzewną
fi 120 mm, uruchamiany poprzez dotknięcie przycisku, czas wypływu 1-600 sekund zależny od programu sterownika EKOMATIK
montaż na 2 śruby, przeznaczenie : łaźnie aquaparku, basenu, pływalni, zakładu karnego, aresztu
B/ EKOMATIK PRYSZNIC PIEZO dotykowy moduł podścienny natryskowy/umywalkowy
nr 40420T2
zestaw ścienny do montażu podtynkowego do łaźni, zawierający jeden przycisk nierdzewny wodoszczelny IP68, płytę nierdzewną
120x120 mm, uruchamiany poprzez dotknięcie przycisku, czas wypływu 1-600 sekund zależny od programu sterownika EKOMATIK
montaż na 4 śruby, przeznaczenie : łaźnie aquaparku, basenu, pływalni, zakładu karnego, aresztu
A/ ROZDZIELACZ 1-9 NATRYSKÓW PRESTO
przeznaczenie: do łączenia 1-9 paneli PRESTO DL lub PRESTOTEM w centralny układ spustu wody
za pomocą przewodów impulsowych nr 90633
UWAGA – przy większej ilości wpinanych w system natrysków rozdzielacze łączyć można w szereg
B/ ADAPTER SPUSTOWY PRESTO
zestaw łączeniowy zawierający trójnik, zawór zwrotny i przewód łączący
przeznaczenie: do przygotowania gniazda łączeniowego w każdym panelu PRESTO DL lub PRESTOTEM
C/ przewód impulsowy zwój 25 mb PRESTO
przeznaczenie: do łączenia panelu PRESTO DL lub PRESTOTEM z rozdzielaczem nr 90632
zawór elektromagnetyczny antylegionella PRESTO
typ 3/4 cala 12V do łączenia z rozdzielaczem oraz modułami natryskowymi 52460.1, 40420T1, 40420T2
typ 3/4 cala do łączenia z zasilaniem wc i wz mieszacza ( bypass)
UWAGA wraz z zaworem elektromagnetycznym 2N stosować zawór zwrotny ( brak w dostawie)

nr 90632
nr 27119
nr 90633

nr 90634
nr 90634/2N

A/ czujka obecności PIR PRESTO (wyposażenie opcjonalne) zasilanie 12V DC
nr 85949
przeznaczenie: monitoring strefy objętej dezynfekcją antylegionella. Naruszenie strefy dozorowanej powoduje natychmiastowe
przerwanie procesu dezynfekcji i alarm akustyczny w sterowniku przez czas 5 minut ( istnieje możliwość wyłączenia syreny
w dowolnej chwili trwania alarmu przyciśnięciem przycisku STOP)
B/ mieszacz termostatyczny zbiorczy
PRESTOTHERM 55L
6-55 l/min G 3/4 cala
nr 84006
PRESTOTHERM 90L
6-90 l/min G 1 cal
nr 84007
PRESTOTHERM 120L
8-120 l/min G 1 1/4 cala
nr 84008
PRESTOTHERM 188L
9-188 l/min G 1 1/2 cala
nr 84009
przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny
A/ EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 1 jednostka sterująca węzłem termostatycznym
nr 40000.L1
4 kanały aktywne – możliwość podłączenia do 4 czujek PIR, sterownia z automatyki węzła cieplnego oraz centralnego spustu
wody i bypassu termostatu, wbudowany podświetlany monitor LCD, wbudowany przetwornik temperatury do monitoringu temperatury węzła termostatycznego, przeznaczenie : sterowanie spustem wody w węźle termostatycznym
akcesoria dodatkowe : wymagany zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100
B/ EKOMATIK ANTYLEGIONELLA 2 jednostka sterująca węzłem termostatycznym z monitorem temperatury nr 40000.L2
zestaw jw. zawierający dodatkowy monitor HMI LCD z wykresem temperatury dobowej
akcesoria dodatkowe : wymagany zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100

EKOMATIK 10 moduł zdalny sterujący 1-10 natryskami
zestaw zawierający sterownik wraz z ekranem LCD i obudową do montażu na ścianie, zasilanie 12 V DC
10 wejść aktywnych – możliwość podłączenia 1-10 modułów podściennych EKOMATIK PIEZO
zawiera inteligentne oprogramowanie do kontroli poboru wody
możliwość nastawy czasu wypływu wody (1-60 sekund), zliczanie cykli pracy natrysków
przeznaczenie : zdalne sterowanie poborem wody w 1-10 natryskach – aquapark, pływalnia, basen
możliwość łączenia z jednostką sterującą EKOMATIK ANTYLEGIONELLA
akcesoria dodatkowe : wymagany zasilacz EKOMATIK DR 120/12V nr 42100

nr 40000.10

