
Produktų katalogas
ENErgY WatEr



Visi nauji konstrukciniai ir technologiniai rezultatai 
vandens galvaninio valymo srityje  yra apsaugoti 
prekybos ženklu, kad Jūs pirktumėte  tik mūsų originalą 
produkciją.

Esame įsitikinę, kad šis produktų katalogas padės Jums išspręsti daugelį ankščiau 
neišspręstų problemų, susijusių su vandens valymo kompleksų montavimu, kai 
pagrindinė problema yra nuovirų susidarymas vandens tiekimo sistemose ir vandenį 
naudojančiuose įrenginiuose ir kai vartotojas nepageidauja vandens cheminės 
sudėties pasikeitimo.  Visa kita  informacija apie naujus mūsų kompanijos produktus, 
kurie neįtraukti į šį katalogą, yra prieinama mūsų internetinėje svetainėje 
www.energywater.lt

Linkime sėkmės naudojant mūsų  produktus!
enerGYWater komanda

MWD - Mineral Water Doctor
Idėją mes radome ankščiau paskelbtose galvaninio vandens valymo teorijose 
ir naujausiuose tyrimuose  šioje srityje.

Energywater  
tai ne tiktai  pavadinimas, tai ekspertų fizikos, elektrochemijos  srityje, eksploatavimo sąlygų modeliavimo 
technikų  komanda,  bendradarbiaujanti su šilumos technikos inžinieriais  ir siurblių įrangos ekspertais.Po kelių 
metų bendro darbo mes sukūrėme produktą -  montuojamą elementą, kuris leidžia išspręsti kalkių (nuovirų)  
vandentiekio sistemose problemą.

Mūsų gaminių prieinamos kainos yra akivaizdžios, todėl 
galime pasiūlyti plačiausiam pirkėjų ratui šią naujausią 
vandens valymo technologiją, atitinkančią visus ekologiškos, 
draugiškos aplinkai,  produkcijos kriterijus.  

Projektuojant mūsų produktą atsižvelgėme į visus higieninius reikalavimus, keliamus gaminiams, 

skirtiems sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, ir atlikus daugelį testų, kurie patvirtino MWD 

funkcionalumą, mes palaipsniui tobulinome jo konstrukciją ir sutinkamai su paskutiniais tyrimais 

ir bandymais atradome vis naujas gaminio MWD naudojimo galimybes. 



Galvaninis vandens valymas  MWD (Mineral water doctor)   veikia elektrocheminiu principu, 

kai  tekant vandeniui per įrenginį vandenyje  susidaro 0,7-1 voltų  potencialų skirtumas. 

Be to, į vandenį iš titano-cinko anodo išsilaisvina laisvieji cinko jonai. Ištirpintas vandenyje 

kalcis (Ca+2), kuris yra pagrindinė nuovirų vamzdynuose bei šilumokaičiuose priežastis,  yra 

vandenyje kalcio hidrokarbonato  ( Ca(HCO₃)₂ sudėtyje.

Dėl vandens hidrodinamikos ir kintant vandens temperatūrai kalcio hidrokarbonatas skyla  į 

anglies dioksidą ir netirpų kalcio karbonatą (kalcitą). Laisvas anglies dioksidas CO2  susijungia 

su cinko katijonais  dėl ko susidaro cinko karbonatas  ZnCO3 .   Kalcitas CaCO3  , kuris  

kristalizuojasi  trigonalinėje sistemoje virsta aragonitu  CaCO3, kuris kristalizuojasi rombinėje 

sistemoje  ir yra nepatvari kalcito modifikacija (esant vienodai cheminiai sudėčiai skiriasi 

mineralų kristalinė struktūra). 

Ir tai įvyksta tik tada, kai vandens galvaninio valymo įrenginys technologiškai teisingai pagamintas. 

Mūsų gaminys MWD – Mineral water doctor atitinka šią sąlygą. Toliau transportiruojamas 

vamzdynu aragonitas  turi abrazyvinį poveikį jau  susidariusioms dėl vandens srauto vamzdynuose  

kalkėms.  Cinko laisvieji jonai  jungiasi su jau susidariusiais kalcio katijonais, tokiu būdu kalcio ir 

kalcio junginių  nuosėdos šalinamos iš vamzdyno.

Kitas teigiamas efektas – paviršinių oksidavusių metalo sluoksnių regeneracija dėl cinko redukcijos 

reakcijų. Egzistuojantys kalkių ir rūdžių sluoksniai nuolat  mikroskopiniais kiekiais ardosi ir vandens 

srautu šalinami  iš vamzdyno. Pašalinus kalkes palaipsniui atsiranda apsauginis antikorozinis 

sluoksnis ant vamzdyno paviršiaus -  magnetitas, dėl ko sustoja  tolesnė sistemos korozija.

Galvaninis vandens valymas

tiksliau būtų pavadinti šią  vandens valymo technologiją – FIZIkINIs arba ElEktrolItINIs 
vandens valymas. tai reiškia, kad    elektrocheminė reakcija, kuri įvyksta patalpinus anodą 
ir katodą į vandenį, pakeičia mineralų, esančių vandenyje, struktūrą.  Nuovirų, ypač kalcio 
ir magnio, susidarymo prevencija domina žmoniją  dėl energijos taupymo, dėl vandentiekio 
sistemų ir vandenį naudojančių  prietaisų eksploatavimo terminų ilginimo,    išsaugojant visas 
sveiko geriamojo vandens savybes. 

enerGYWater - MWD

Įrenginio MWd darbinis terminas priklauso nuo vandens kietumo, Co2 koncentracijos vandenyje 

įtakos ir vandens pH. Esant žymiam vandens kietumo normų viršijimui ir kai vanduo rūgštus 

žemiau 6,5, cinko anodas yra greičiau, kas turi įtakos įrenginio eksploatavimo termino trukmei

Patikimas  sprendimas kalkių  susidarymui  išvengti

Vandens akmens šaLinimas mWd paGaLba

          korpusas: elektromagnetinis ekranas



srautas (m3/val)
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is 
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)

p1  iki mwd
p2  po mwddarbinė charakteristika   

mWd ½“ – beVeik be sLėGio nuostoLių



mWd – Нome  G1/2"junGtis  G1/2"

mWd – Нome Тermo G1/2"

Nedideli butai (autonominis karšto ir šalto 
vandens padavimas)

taškinis vartojimo technikos pajungimas
(skalbimo mašinos,indaplovės, kavos
aparatai, vandens gėrimo fontanėliai ir kt.)

Momentiniai vandens šildytuvai, vandens
išvadai šiltnamiams, nedidelėms gyvūnų 
grupėms

automatinis vandens šildymo sistemų
užpildymas

Įrenginys tinka vandens
srautui apie 0,9 m 3 /val
(15 litrų per minutę).
Įrenginio pakeitimas po
1200 m 3 vandens
pratekėjimo.

Šaltas vanduo ( maks. slėgis: 10 bar = 1000 kPa = 1 MPa; maks. iki 45 °C )

Šiltas vanduo  ( maks. slėgis: 16 bar = 1600 kPa = 1,6 MPa; maks. iki 95 °C )

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

185 38 0,003 0,9 1200 0,41 10 45  

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

185 38 0,003 0,9 1200 0,41 16 95  

enerGYWater.Lt                -              enerGYWater.inFo



mWd 3/4" - beVeik be sLėGio nuostoLių
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srautas (m3/val)

p1  iki mWd
p2  po mWddarbinė charakteristika



mWd – Нome  G3/4"junGtis G3/4"

mWd – Нome termo G3/4"

Butai su keliais vartojimo pajungimais 
(autonominis karšto ir šalto vandens 
padavimas)

Butai su privačiu šilto vandens tiekimu 
(vandentiekio ar iš rezervuaro), 
visuomeninio maitinimo įstaigos, ledų 
gamybos įstaigos, veikiančiuos kavinės, 
arbatinės, konditerijos įmonės.  Įstaigos su   
nuosavais socialiniais objektais (pisuarais, 
automatinio nuplovimo tualetais) . 
kirpyklos. Šildymo kontūrai.

Įrenginys tinka vandens srautui iki 1,7  
m3/val (28 litrų per minutę). Įrenginio 
pakeitimas po 1500 m3 vandens 
pratekėjimo.

Šaltas vanduo ( maks. slėgis: 10 bar = 1000 kPa = 1 MPa; maks. iki 45 °C )

Šiltas vanduo  ( maks. slėgis: 16 bar = 1600 kPa = 1,6 MPa; maks. iki 95 °C )

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

215 40 0,003 1,2 1500 0,54 10 45  

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

215 40 0,003 1,2 1500 0,54 16 95  

enerGYWater.Lt                -              enerGYWater.inFo



srautas (m3/val)
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mWd 1" - beVeik be sLėGio nuostoLių

p1  iki mWd
p2  po mWddarbinė charakteristika



mWd – Нome G1"junGtis G1"

mWd – home termo G1"

Privatūs namai ir butai su keliais 
vartojimo pajungimais  ir nuosavu 
vandens pašildymu

Vaikų darželiai, mokyklos, nedideli 
administraciniai pastatai
Namų siurblinės. skalbyklos
restoranai

automatinės automobilių plovyklos
automatinės irigacijos sistemos, 
šiltnamių laistymo sistemos

Nedidelių gyvulininkystės kompleksų 
vandens tiekimo sistemos

Įrenginys tinka vandens srautui iki 3,5  
m3/val (59 litrų per minutę). Įrenginio 
pakeitimas po 3000 m3 vandens 
pratekėjimo.

Šaltas vanduo  ( maks. slėgis: 10 bar = 1000 kPa = 1 MPa; maks. iki 45 °C )

Šiltas vanduo  ( maks. slėgis: 16 bar = 1600 kPa = 1,6 MPa; maks. iki 95 °C )

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

270 45 0,003 2,5 3000 0,85 10 45  

IlgIs - A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė
BeNdrAs svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

270 45 0,003 2,5 3000 0,85 16 95  

enerGYWater.Lt                -              enerGYWater.inFo



MWD G 1 ¼" - sLėGio nuostoLiai iki 0,5 bar
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MWD G 1 ½" - sLėGio nuostoLiai iki 0,5 bar

srautas (m3/val)

MWD 2" - sLėGio nuostoLiai iki 0,5 bar

p1  iki mWd
p2  po mWd

darbinė charakteristika



Paprasta kontrolė  optimaliam priežiūros laiko tarpui nustatyti , kai būtina užtikrinti ypač patikimą  sistemų veikimą. 

Pašildyto geriamojo vandens cirkuliacijos sistemos.

Technologinio šalto vandens tiekimo linijos  

Kompaktinių plokštelinių šilumokaičių , siurbimo stočių ir vamzdelinių šilumokaičių  

Užsikimšimo prevencija

Šilumos energijos sąnaudų vartojamo karšto vandens šildymui stabilizavimas

Korozijos procesų vandens šildymo  įrenginiuose ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose stabilizavimas

Paprasta ir efektyvi keičiamųjų kartridžų priežiūra sistemose su dideliu vandens srautu.  

Mineral Water Doctor  inDustrY

modeL junGtis

IlgIs- A PlotIs - B NomINAlus srAutAs m3 /val

ĮreNgINIo veIkImo 
(tINkAmumo 
NAudojImuI)

trukmė

BeNdrAs 
svorIs

dArBINIs
slėgIs

vANdeNs
temPerAtūrA

mm mm min. maks. m3 kg bar 0C

MWD industry G 1¼ "  G 1¼ " 457 70 0,003 5 8000 3,1 16 95

MWD industry G 1¼ "  M  G 1¼ " 370 70 0,003 5 6000 3,7 16 95

MWD industry G 1 ½ “       G 1 ½ “ 470 76,1 0,003 7 11000 3,7 16 95

MWD industry G 1 ½ “ M       G 1 ½ “ 380 76,1 0,003 7 8250 2,80 16 95

MWD industry G2“  G 2 “ 480 88,9 0,003 10 18000 4,5 16 95



WWW.enerGYWater.Lt 

Sertifikatai:


