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СиСтемата OxipeRm pRO на 
GRUNDFOS предлага ефективна 
дезинфекция на вода за  
най-различни приложения

Дезинфекцията на вода е изключително важна 
за всички сгради с консумация на питейна вода и 
особено в сгради, които предлагат водни съоръжения 
за къпане. Дезинфекцията на вода е важна и в 
приложения, които включват разпръскване на водни 
капки във въздуха, например охладителни кули и 
кондензни системи. 

Системата Oxiperm Pro на Grundfos осигурява 
безопасна и чиста вода за всички крайни потребители 
в сгради, като например:
• Хотели
• Болници
• Спортни и плувни съоръжения
• Фитнес центрове
• СПА комплекси
• Жилищни сгради

OXIPERM PRO 
вЪведение

По целия свят регулациите за питейната вода изискват 
тя да е чиста и здравословна, без:
• Бактерии (легионела, салмонела и др.) 
• Вируси (хепатит, полиомиелит, норовирус и др.) 
• Паразити (гиардия, криптоспоридия, ентамеба и др.) 
• Плесен (ферменти, гъбички и др.)

Регулации за питейната вода



Проблемът
Разбира се, водата, която пием и с която се 
къпем, трябва да е чиста, за да бъдем здрави. 
За съжаление, една от най-разпространените 
опасности за здравето в инсталациите за питейна 
вода е свързана с изключително устойчивата 
бактерия Легионела.

Легионелата се развива основно в системи за 
топла вода с нисък дебит, зони със застояла вода 
или неправилно поддържани резервоари за топла 
вода. Биофилмът, който се образува в тръбите 
с вода, е благоприятен хабитат за Легионелата 
и други  микроорганизми. Бактериите живеят, 
размножават се и увеличават популацията си в 
биофилма при температури между 30 и 50°C и  
по този начин носят сериозен риск за здравето  
на хората.

Решението
Системата Oxiperm Pro на Grundfos е универсално 
решение, което елиминира опасността от 
развитието на Легионела и други микроорганизми. 
Системата предлага следните уникални 
предимства, които другите методи за дезинфекция 
не могат да осигурят: 
•  Унищожава както бактериите, така и биофилма
•   Унищожава силно устойчивите на хлор микроби
•  Ефективна е в зони от тръбната система, които 

имат нулев дебит (мъртви точки) 
•  Не влияе на вкуса и мириса на водата
•  Постоянен ефект за дълготрайна дезинфекция

контролът върху легионелата 
започва оттук
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Сравнение на резултатите от дезинфекцията с 
хлордиоксид и хипохлорит при pH 7,5

остатъчни
микроорганизми при
хлордиоксид CIO2

oстатъчни микроорганизми 
при хипохлорит (HCIO)

Какво представлява бактерията 
Легионела?
Бактерията Легионела е основният причинител на 
легионерската болест, която може да има фатален 
край, особено за хора с отслабена имунна система. 
Според статистиката между 15 - 20 000 души 
умират от легионерска болест в Европа годишно.∗ 

Легионелата и биофилмът, в който бактерията 
вирее, са силно устойчиви на повечето методи за 
дезинфекция. Това прави борбата с бактерията 
и нейната среда доста трудна, а успешното 
елиминиране на инфекцията налага използването 
на високоспециализирани решения.

Подходящото решение е 
едновременно безмилостно към 
бактерията и щадящо водата
Съществуват много методи за борба с Легионелата 
и биофилма, но най-ефективното и същевременно 
щадящо решение e без съмнение системата 
Oxiperm Pro на Grundfos.  
Системата ефективно елиминира Легионелата 
и биофилма, без това да се отразява на вкуса и 
мириса на водата.  
Избирайки Oxiperm Pro, вие се грижите за 
безопасността и комфорта на потребителите.

∗ Източник: Robert Koch Institute, Берлин, 2008

тежък проблем –  
елегантно решение

OXIPERM PRO 
факти за дезинфекцията

Легионела пневмофила: основният причинител на легионерската 
болест.

Сравнение на действието на 
дезинфектантите



Характеристики на типичните решения за дезинфекция

Термична обработка

UV радиация

Филтриране

Хлориране (разтвор с хипохлорит)
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Хлорен диоксид
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Тази диаграма показва колко 
ефективни са типичните 
решения за дезинфекция по 
отношение на определен брой 
параметри. Системата Oxiperm 
Pro с хлордиоксид се представя 
най-добре от всички.



OXIPERM PRO 
предиМСтвата

Химията на невероятните 
предимства
Системата Oxiperm Pro използва хлордиоксид за 
дезинфекция на водата. Това химично съединение 
има редица предимства, които останалите методи 
за дезинфекция нямат. 
 

Елиминира Легионелата и биофилма 
Бактерията Легионела живее и се възпроизвежда в биофилма, 
както и 90% от всички бактерии във водопреносните 
системи. Биофилмът представлява тинест слой, който се 
образува в тръбите и особено в резервоарите за топла вода. 
Хлордиоксидът прониква в биофилма и го разрушава отвътре, 
докато другите дезинфектанти атакуват само повърхността на 
биофилма.

Дълготраен ефект
Хлордиоксидът има най-силен 
остатъчен ефект от всички познати 
методи за дезинфекция. Той 
остава в системата няколко дни 
наред, достигайки до всяко ъгълче 
от тръбната мрежа и дори се 
разтваря в мъртви зони с нулев 
дебит.

Цифрово дозиране
Oxiperm Pro е гъвкава и рентабилна 
система за цифрово дозиране, която 
елиминира риска от предозиране.

Адаптивен към pH 
нивото на водата
Хлордиоксидът не изисква наличието 
на определено pH ниво, което 
го прави изключително гъвкав 
дезинфектант.



Не влияе на вкуса и мириса  
на водата
Хлордиоксидът не отделя токсични хлорамини 
и халоформи, които са вторични продукти при 
хлор-базираните методи за дезинфекция. В 
действителност, при използването на системата 
Oxiperm Pro водата не мирише на хлор и няма 
вкус на хлор.

Компактен дизайн
Системата Oxiperm Pro притежава вградена функция за 
измерване, която измерва остатъчното количество хлор във 
водата.  
Тя е оборудвана също и с дозираща помпа, което превръща 
системата в компактно решение от тип "всичко-в-едно".

Ниски разходи за цикъл живот
Дезинфекцията на водата с Oxiperm Pro 
означава редуцирана употреба на химикали 
и ниска консумация на енергия. Използването 
на химикали е редуцирано, благодарение на 
усъвършенстваната технология за дозиране 
("batch-reaction") и високопрецизното измерване 
на дебита, чрез което се определя необходимото 
количество химикали, осигурявайки на Oxiperm 
Pro изключително ниски разходи за цикъл живот.



OXIPERM PRO 
оразМеряване

Типичните нива на дозиране в сгради са между 
0,1 и 0,4 g/m³. 

Точното необходимо количество хлордиоксид 
се определя чрез тестване на място. Пробите 
се взимат от различни изходни точки на 
водопреносната мрежа в сградата и се тестват 
за остатъчен хлордиоксид. Настройките 
на системата се задават в зависимост от 
остатъчното количество хлордиоксид. 
Свържете се с местното представителство 
на Grundfos за повече информация относно 
разпоредбите и регулациите, свързани с вашия 
проект. 

концентрация
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Пример: хотел с 200 стаи, 
Oxiperm Pro 5 трябва да се 
използва за дезинфекция 
само на топлата вода.

Пример: хотел с 200 стаи
Oxiperm Pro 10 трябва да се 
използва за дезинфекция на 
топлата и на студената вода.

Диаграма за избор

Забележка: Максималната концентрация на CI0₂, добавяна към питейната 
вода, зависи от националните разпоредби и регулации.



Диаграма за бързо изчисление, Qпиков

Необходимата обща консумация и максималният 
необходим дебит зависят типа на сградата. Има 
голяма разлика между годишната консумация на 
вода, максималната дневна консумация и пиковата 
консумация в жилищна сграда в сравнение с 
петзвезден хотел. Ако не разполагате с надеждни 
данни за дебита в сградата, таблицата по-долу 
дава пример как да изчислите пиковия дебит на 
водата в различни типове сгради, за да изберете 
подходящата Oxiperm Pro система.         
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Пример за изчисляване на максималния дебит на час 
в хотел с 200 легла 
Годишна консумация на вода: Qгодина = 180 m3/легло/година  
Период на консумация:  365 дни/година
Средна дневна консумация: Qсрдн = 180 / 365 = 0,5 m3/легло/ден 
Дневен коефициент: fd = 1,5
Максимален дебит на ден:  Qмакс. = 0,5 x 1,5 = 0,75 m3/легло/ден
Коефициент за пик: fp = 4
Максимален дебит на час за легло: Qпиков = 0,75 x 4 / 24 = 0,125 m3/легло/h
Брой легла: n = 200
Максимален дебит на час за целия хотел: Qпиков = 200 x 0,125 = 25 m3/h  
(топла и студена вода)
Максимален дебит на час за целия хотел:  Qпиков = 25 x 0,4 = 10 m3/h   
(само топла вода)

Можете също да използвате и диаграмата за бързо изчисление отдясно.

Дефиниране на пиков дебит, Qпиков

Стойностите по-горе са приблизителни и са базирани на датския закон DS 442/1989 за обществената водопреносна мрежа. Изчислението на 
дебита на водата и други параметри може да се различава в зависимост от държавата, националните разпоредби и законодателството.

сграда Консуматори Qгодина Период на консумация Qсрдн fd Qмакс. fp Qпиков 
тип  [m на год.] [дни/год.] [m/потр.ед./ден]  [m/консум./ден]  [m/консум./h]

Жилищна сграда Обитатели (2,5 перс.) 183 365 0,5 1,3 0,65 1,7 0,046 

Офис сгради Служители 25 250 0,1 1,2 0,12 3,6 0,018 

Търговски център Служители 25 300 0,08 1,2 0,1 4,3 0,018 

Супермаркет Служители 80 300 0,27 1,5 0,4 3,0 0,050 

Хотел Легло 180 365 0,5 1,5 0,75 4,0 0,125 

Болница Легло 300 365 0,8 1,2 1,0 3,0 0,120 

Училище Ученици 20 200 0,1 1,3 0,13 2,5 0,014



OXIPERM PRO 
СиСтеМата за вода

HOT
WATER
TANK

INJECTION POINT
HOT AND COLD WATER

HOT WATER

HOT WATER, CIRCULATION

COLD WATER MUNICIPAL WATER MAIN

INJECTION POINT.
HOT WATER ONLY

Впръскването на хлордиоксид във водопреносната 
система може да се изпълни в избрана точка, която 
се счита за подходяща.  
Ако целта е пълна дезинфекция, точката на 
впръскване трябва да е там, където главният 
водопровод влиза в сградата.

В повечето случаи е достатъчно да се третира само 
системата за топла вода, в която рискът от развитие 
на бактерии е най-голям.

точки на впръСкване



HOT
WATER
TANK

INJECTION POINT
HOT AND COLD WATER

HOT WATER

HOT WATER, CIRCULATION

COLD WATER MUNICIPAL WATER MAIN

INJECTION POINT.
HOT WATER ONLY

Един петзвезден хотел трябва да осигури най-
високо ниво на комфорт и сигурност за своите 
гости. Le Meridien Bristol във Варшава отвори врати 
през 1993 и изцяло се довери на опита на Grundfos 
за всички инсталации.  
Grundfos осигури циркулационни помпи, 
нагнетателни системи и помпи за отпадни води. 
За да защити гостите си от бактерията Легионела, 
хотелът избра да инсталира Oxiperm Pro. В резултат 
на това, хотелът продължава да осигурява услуги 
от световна класа и здравето и безопасността на 
неговите гости са гарантирани.

Le meRiDieN 
BRiStOL – 
петзвезден 
хотел във 
варшава



HClNaCIO²

OXIPERM PRO 
детаЙли

Главна водопреносна 
тръба
Воден поток, който се третира с 
хлордиоксид

Изход за доставяне  
на вода
Доставяне на вода за Oxiperm Pro

Резервоар за 
натриев хлорит
30-литров стандартен 
резервоар

Водомер
Осигурява импулсен или аналогов 
сигнал за пропорционално дозиране 
на хлордиоксид

Точка на впръскване
Точка на дозиране на разтвор с 
хлордиоксид във водопреносната 
тръба

Тави за събиране  
на течност
Тави на резервоарите с 
химикали за избягване на 
разливането на химически 
субстанции



HClNaCIO²

Водопреносна тръба

Тръба за ClO₂ дозиране

Сигнал

Измерване на 
съдържанието на 
хлордиоксид
Модул за измерване, който 
контролира остатъчното 
количество хлордиоксид в 
третираната вода

Връщане на пробата от водата
Пробата от водата за измерване на 
съдържанието на хлордиоксид се връща 
обратно в тръбата, за да се избегне излишната 
консумация на вода

Изход за взимане на 
проба от водата
Проба от водата за измерване на 
остатъчното количество хлордиоксид

Резервоар за 
хидрохлорна 
киселина
30-литров стандартен 
резервоар



OXIPERM PRO 
техничеСки данни

Технически данни

Капацитет за генериране на хлордиоксид OCD-162-5 5 mg/l 
 OCD-162-10 10 mg/l

Задаване на капацитета за приготвяне  ръчно чрез процедура от менюто,  
автоматично чрез входящ сигнал

Ниво на защита IP 65 електроника, дозиращи помпи, соленоиден вентил

Необходима концентрация на химикали • HCI (съгласно EN 939) 9% на тегло

 • NaCIO₂ (съгласно EN 938) 7,5% на тегло

Допустима 
   • околна температура 5 - 35°C 
   • работна температура на водата 10 - 30°C 
   • температура на химикалите 10 - 35°C

Допустимо работно налягане на водата 3 до 6 bars

Допустима относителна влажност на въздуха макс. 80% при 35°C, без конденз

Концентрация на разтвора с хлордиоксид ca. 2 g/l (2000 ppm)

Материали корпус на системата PP 
 монтажни щуцери легирана стомана 
 соленоиден вентил PVC 
 резервоар за реакция / съхранение PVC 
 вътрешни маркучи  PTFE 
 уплътнения FPM

Функции за управление чрез менюто • пускане в експлоатация 
 • въвеждане на работни параметри 
 • промиване на системата 
 • поддръжка

Връзки дозираща линия CIO₂ 230 V     маркуч 4/6” 
  115 V      маркуч 1/8” x 1/4” 
 вода за разреждане 230 V     маркуч 6/9” или 6/12” или PVC тръба DN10 
  115 V      маркуч 1/4” x 3/8”

Електрически и електронни данни

Захранване 110/120 V / 50-60 Hz или 230/240 V / 50-60 Hz

Консумация на енергия ca. 50 VA

Аналогов вход • вход 0(4) - 20 mA (водомер) 
 • измервателна клетка (CIO₂ pH или окислително-редукционни  
  процеси, температура) (опция)

Цифров вход • контактен водомер (мин. 3 импулса/min., макс. 50 импулса/s) 
 • отдалечено Вкл./Изкл.

Аналогов изход • изход 0(4) - 20 mA (регулиране на помпа) 
 • измерена стойност CIO₂ 0(4) - 20 mA

Свободен от потенциал изход • алармено реле, 250 V / 6 A, макс. 550 VA 
    (сигнал за изчерпване на химикали, наблюдение на времето за 
  дозиране, процес на подготовка  
    наблюдение на времето, изход за детекция на прекъснат проводник) 
 • реле за предупреждения, 250 V / 6 A, макс. 550 VA 
    (предупреждение за изчерпване на химикалите, поддръжка) 
 • CIO₂ дозираща помпа



интелигентни Сгради
Ние от Grundfos CBS сме посветени на идеята за 
"интелигентна сграда" и нашите продукти допринасят 
за създаването на сгради, които могат да "мислят" 
почти самостоятелно. Ние създаваме своите продукти 
не само като самостоятелни модули, но и като 
интегрирана част от "живата" сграда, чиято цел е да 
функционира по възможно най-добрия за своите 
обитатели начин.

Grundfos CBS предлага продукти, подходящи за 
всякакви приложения, включително отопление, 
климатизация, отпадни води, нагнетателни 
системи, системи за пожарогасене и централно 
топлоснабдяване. 

Нашите експертни знания се основават на 
десетилетия богат опит и ние сме горди да споделим 
своите познания с клиентите. Наред с това, ние сме 
твърдо решени да заемем водеща позиция в областта 
на новите технологии и иновативните възможности. 

За да разберете повече за Grundfos CBS и да научите 
как можем да ви помогнем, свържете се с Grundfos 
или посетете www.grundfos.com/commercialbuilding.

потопете Се в нашия онлайн Свят
Възползвайте се от Grundfos CBS – посетете уебсайта 
"Thinking Buildings Universe" на адрес 
www.grundfos.com/commercialbuilding. 
Нашият уебсайт съдържа богат набор от услуги, които ще 
бъдат ваш онлайн Grundfos CBS съветник: 

•  Бърз избор на помпа (Quick Pump Selection) с богата 
база данни с нашите продукти и софтуер  
за оразмеряване,  който ви помага да изберете  
най-подходящата за вас помпа

•  Програма E-обучение (E-learning), която помага  
за обогатяване на експертните познания 

•  Речник, в който можете да откриете дефиниции  
за съответните специализирани термини

Абонирайте се за новини от  
Thinking Buildings E-News
Вече можете да получавате актуални новини за помпите 
и технологиите директно на личния си имейл четири 
пъти в годината, включително и годишно издание с 
подбрани любими статии на нашите читатели.

Добре дошли в Grundfos CBS 
Светът на интелигентните сгради!



Грундфос БълГария Еоод
София 1592, Район Слатина,
ул. ”Източна Тангента” 100
Тел: 02/49 22 200, Факс: 02/49 22 201

www.grundfos.bg
Наименованието Grundfos, логото на Grundfos и мотото "Be–Think–Innovate" са регистрирани запазени 
марки на Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Всички права са запазени в целия свят.

Oxiperm Pro е технология за висококачествена 
дезинфекция на вода за всички типове водни 
системи. Тя притежава следните уникални 
характеристики:
• Разрушава биофилма и свободните бактерии
•  Използва хлордиоксид, който е изключително 

ефективен и не променя вкуса и мириса на 
водата

•  Здравата конструкция на Oxiperm Pro гарантира 
надеждна работа и ниски разходи за поддръжка

• Удобна за използване от потребителя
•  Лесно инсталиране без нужда от спиране на 

водоснабдяването в сградата

GRUNDFOS 
OXIPERM PRO
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