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Szanowni Państwo

  Z dużą przyjemnością przedstawiamy nowy katalog, w którym zostały 
zaprezentowane  produkty znajdujące się w naszej ofercie.
 Jesteśmy �rmą z wieloletnim doświadczeniem świadczącym usługi w instalacji 
przemysłowych i domowych systemów sanitarnych, uzdatniania wody pitnej, 
centralnego ogrzewania, centralnego odkurzania oraz systemów odnawialnych źródeł 
energii.
 Specjalizujemy się również w doradztwie i montażu systemów solarnych, 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Posiadamy w ofercie nowatorskie rozwiązania 
również w dziedzinie tradycyjnych systemów grzewczych.
 Nowoczesne kotły pulsacyjno – kondensacyjne na gaz, cieszą się wysoką oceną 
użytkowników.
 Wykwali�kowani i doświadczeni pracownicy naszej �rmy, pomogą rozwiązać każdy 
problem i zagadnienie nurtujące naszych klientów.
 Dział techniczny analizuje i przygotowuje każdy projekt w ścisłej współpracy 
z inwestorem. Naszym priorytetem jest profesjonalna obsługa klienta spełniająca ich 
indywidualne wymagania i potrzeby.
 Wysoka jakość oferowanych produktów, posiadane certy�katy, długoletnie 
gwarancje oraz profesjonalna obsługa klientów daje naszym klientom poczucie 
satysfakcji i pełnego bezpieczeństwa.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z katalogiem.

        Z wyrazami szacunku
        Zarząd �rmy FH „SYSTEM”
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OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

 Wyczerpywanie się zasobów paliw i rosnące ceny energii elektrycznej wytwarzanej 
w konwencjonalnych elektrowniach powodują duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami 
energii i urządzeniami, które umożliwiają każdemu wytwarzanie prądu na własne potrzeby za 
darmo  lub niewielkim kosztem.

 Powszechnie stosowane są ogniwa fotowoltaiczne (fotoogniwa, ogniwa PV) – elementy 
półprzewodnikowe produkowane najczęściej z krzemu, rzadziej z germanu lub selenu – które 
tworzą tak zwane złącze p-n (positive-negative). Docierające do ogniwa fotony powodują 
powstanie pomiędzy jego pozytywną i negatywną warstwą napięcia elektrycznego – oświetlone 
złącze działa jak ogniwo elektryczne.

 Typowe fotoogniwa krzemowe o wymiarach około 10x10 wytwarzają prąd o napięciu około 
0,5 V i mocy 2 W. Łączy się je szeregowo w baterie o parametrach odpowiednich do konkretnych 
zastosowań. Są sprzedawane w postaci paneli przeznaczonych do zainstalowania na dachu, 
składających się z od kilku do kilkudziesięciu ogniw. Nominalne napięcie prądu dostarczanego 
przez pojedynczy panel wynosi 12 albo 24 V, a moc – do kilkuset kilowatów.

 Fotowoltaika będzie głównym kierunkiem rozwoju mikro źródeł odnawialnych energii, które 
będą wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Oferujemy kompletne rozwiązania 
rozpoczynając od doradztwa �nansowego i projektowania poprzez dostarczenie oraz montaż 
urządzeń, a na obsłudze i konserwacji kończąc.



LAMPY SOLARNE

 Lampa solarna LED stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego. 
Zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury, do których nieopłacalne jest doprowadzenie 
energii elektrycznej. Jest również znakomitym rozwiązaniem na obniżenie kosztów związanych 
ze zużyciem energii

Zastosowanie:
Przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, deptaki, promenady, skrzyżowanie ulic, obiekty 
handlowe i przemysłowe, place zabaw, parkingi, parki, domy jednorodzinne, ogrody, bilboardy 
reklamowe.

KOLEKTORY SŁONECZNE

Wysokość źródła światła od 2,5m do 6m. Całkowita wysokość od 3,7m do 7m.

 Wykorzystywane do ogrzania wody i budynków. Prawidłowo dobrany i zainstalowany zestaw 
solarny pozwala przez większą część roku zapewnić odpowiednią, dla potrzeb całej rodziny, ilość 
ciepłej wody.
 Dlatego nie należy posługiwać się gotowymi zestawami, lecz określić dobowe 
zapotrzebowanie na gorącą wodę. Pozwoli to precyzyjnie wskazać wielkość zbiornika 
i powierzchnię kolektora, unikając tym samym przegrzewania się glikolu lub nie dogrzania ciepłej 
wody użytkowej.

5KOLEKTORY SŁONECZNE  |  LAMPY SOLARNE  |
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KONDENSACYJNY KOCIOŁ PULSACYJNY

OGRZEWANIE TAŃSZE NIŻ WĘGLEM* 

DLACZEGO KOCIOŁ PULSACYJNY?
 Ponieważ jest to najbardziej zaawansowane osiągnięcie w dziedzinie gazowych kotłów 
kondensacyjnych. W kotle Pulsacyjnym palnik został zastąpiony komorą spalania, która w istocie 
jest silnikiem pulsacyjnym. Wykorzystuje on zasadę spalania gazu, opracowaną i stosowaną 
pierwotnie w silnikach lotniczych. Przeniesienie tej technologii do urządzenia grzewczego 
możliwe było dzięki 10-letniemu programowi badań �rmy Auer. Opracowane rozwiązanie 
zostało zastrzeżone międzynarodowym patentem.

ZASADA DZIAŁANIA
 Palnik, który normalnie może się rozregulować, został zastąpiony komorą spalania. Przez 
otwartą klapkę zaworową do komory dostaje się mieszanka powietrzno-gazowa, która zostaje 
zapalona przez świecę. Wybuch powoduje wzrost ciśnienia i domknięcie klapki, a spaliny 
gwałtownie przedostają się do zwoju rur wylotowych (wymiennika ciepła). Powstałe w ten 
sposób podciśnienie w komorze spalania powoduje, że klapka zaworowa otwiera się ponownie 
i pobierana jest kolejna dawka mieszanki. Rozgrzana świeca wywołuje zapłon itd. Cykl ten 
powtarzany jest 115 razy na sekundę.

ZALETY SYSTEMU
1. Oszczędność na gazie względem tradycyjnych kotłów gazowych do 45%.
2. Oszczędność na gazie względem innych kotłów kondensacyjnych nawet do 15%.
3. Oszczędność energii elektrycznej względem innych systemów do 60%.
4. Kondensacja przy wysokim parametrze grzania nawet przy 70°C i przy produkcji c.w.u.
5. Brak UDT na kocioł pulsacyjny (obniża koszt odbioru i eksploatacji).
6. Najniższy stopień awaryjności wśród kotłów kondensacyjnych.
7. Najwyższa żywotność (względem innych kotłów nawet trzykrotnie, dzięki czemu
 inwestor za 10-12 lat nie musi zmieniać kotła).
8. Brak utraty sprawności.
9. Niskie koszty serwisu i części zamiennych.

6 |  KONDENSACYJNY KOCIOŁ PULSACYJNY
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10. Brak konieczności montażu sprzęgła hydraulicznego (nie ma utraty kondensacji).
11. Samoczyszczący wymiennik.
12. Wymiennik wykonany ze stali kwasoodpornej INOX 316L.
13. Prosty tani wydech z PCV. Nie ma potrzeby stosowania bardzo drogich systemów 
 koncentrycznych, czy kwasoodpornych wkładów kominowych. 
14. Kocioł odporny na wahania ciśnienia gazu.

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
 Sekret LELII kryje się w opatentowanym bloku hydraulicznym opartym na wysokiej jakości 
płycie z żeliwa. Producent – AUER – zdecydował się zgrupować wszystkie elementy w jednym 
miejscu, umożliwiając łatwy dostęp do każdego z nich i zmniejszenie wymiarów zewnętrznych 
kotła. 
 Do stworzenia płyty nosnej bloku hydraulicznego AUER wybrał żeliwo, aby zapewnić 
maksymalną trwałość LELII. Dzięki temu przy podłączeniach hydraulicznych wyeliminowano 
tworzywa sztuczne, które często się nie sprawdzają. Pozwoliło to do minimum ograniczyć 
możliwość wycieków lub awarii. LELIA posiada bez wyciekowy system wykrywania 
zapotrzebowania na c.w.u. Palnik, wymiennik ciepła oraz nagrzewnica wykonane są z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej INOX. Każde z tych rozwiązań zapewnia bezproblemowe 
funkcjonowanie kotła LELIA przez długi czas.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I EKONOMIA
 Kotły osiągają sprawność do 109% (PCI) zapewniając przy tym oszczędności w zużyciu gazu 
dochodzące 30-40% w porównaniu z tradycyjnymi kotłami gazowymi. Dostępne są w bardzo 
szerokiej gamie dwufunkcyjnych modeli z modulowaną mocą do 24 kW przy ogrzewaniu oraz do 
30 kW w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

KOTŁY KONDENSACYJNE „LELIA”
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WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPŁA HRC

Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie
BRAK RYZYKA:
właściwego doboru i wykonania instalacji. Inwestycja w 100% pewna w porównaniu do innego 
rodzaju pomp ciepła 
LEPSZY WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI:
niezależna praca kompresorów. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora 
niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że 
w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność urządzenia 
jest znacznie wyższa.
EFEKT MODULACJI:
(od 35% do 100%) – zapewnia sprawne funkcjonowanie bez dodatkowego źródła ciepła. 
Modulacja umożliwia korzystanie z optymalnej mocy w każdej chwili. 
WYSOKA WYDAJNOŚĆ NAWET PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ –20°C:
woda podgrzewana jest do temperatury 70oC przy temperaturze zewnętrznej –10°C i do 65°C 
przy –20°C na zewnątrz.
CICHA PRACA ZAPEWNIONA PRZEZ: 
niezależną pracę kompresorów spiralnych, zróżnicowaną szybkość obrotów wentylatora (od 250 
do 650 obr. / min.), kształt łopatek wentylatora, gumowe wytłumienia oraz izolację dźwiękową.

POMPA CIEPŁA „CYLIA AIR” – ciepło z natury

CYLIA AIR to 300-litrowy pogrzewacz wody użytkowej zintegrowany z pompą ciepła. 
Źródłem energii wykorzystanym do ogrzewania jest powietrze. Jest to już trzecia 
generacja kompletnie wyposażonych urządzeń marki Auer gwarantujących 
oszczędności w zużyciu energii sięgających nawet 70%. Pompę ciepła CYLIA AIR 
charakteryzuje wysoki współczynnik wydajności COP 3,7 (wg normy EN 255-3) 
co oznacza, że dostarcza 3,7 razy więcej energii niż wynosi jej zużycie. Dla użytkownika 
oznacza to przede wszystkim optymalne zużycie energii i wymierne oszczędności 
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GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

 Gialix to gama kotłów elektrycznych z żeliwnym wymiennikiem ciepła o mocy od 0,7 do 24 kW 
lub ze stalowym wymiennikiem o mocy od 36 do 196 kW. Jedno i dwufunkcyjne kotły 
wyposażone są seryjnie w regulację elektroniczną lub elektromechaniczną. Kotły Gialix 
zapewniają modulację mocy już od 700 W. Doskonale nadają się zarówno do ogrzewania jak 
i przygotowania c.w.u. Zakres uzyskiwanej mocy sprawia, że kotły serii Gialix znajdują 
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, w budynkach komercyjnych 
iprzemysłowych. Gialix został zaprojektowany i stworzony zarówno do nowych jak i już 
istniejących instalacji centralnego ogrzewania.
ŻELIWNY WYMIENNIK CIEPŁA
 Opatentowana przez AUER technologia zatapiania grzałek ze stali INOX w monolitycznym 
bloku żeliwnym zapewnia im całkowitą odporność na korozję. Wymiennik ciepła o dużej 
wydajności cieplnej dostarcza ciepłą wodę o stałej temperaturze, a wysokiej jakości żeliwo jest 
gwarancją trwałości. 
SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA  
 Nie wymagają doprowadzenie gazu lub składowania paliwa. Całkowicie zbędny staje się 
komin przewód odprowadzający spaliny, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużych 
oszczędności w instalacji. Kocioł jest niezwykle cichy, a elektroniczne sterowanie jest źródłem 
komfortu i oszczędności, oferując moc już od 0,7 kW. Montaż kotła jest bardzo szybki, prosty i tani. 

GAMA KOTŁÓW ELEKTRYCZNYCH



 Grzejniki na podczerwień pozwalają równomiernie nagrzewać całe pomieszczenie. Wynika to 
z faktu, iż niewidzialne fale podczerwone rozchodzą się równomiernie w powietrzu i nagrzewają 
powierzchnię ścian i przedmiotów, które napotykają. Następnie ściany oddając ciepło ogrzewają 
równomiernie pomieszczenie. Jest to ten sam sposób ogrzewania, jakim ogrzewana jest 
codziennie Ziemia poprzez promieniowanie słoneczne. Moc znamionowa paneli wynosi od 400 
W do 1000 W, co czyni je ekonomicznym systemem grzewczym. Grzejniki można montować 
na powierzchniach pionowych i poziomych. Sam montaż jest prosty i niedrogi. Panele nie 
wymagają żadnych kosztów i zabiegów konserwacyjnych, a ich trwałość wynosi kilkadziesiąt lat. 

WAŻNE DLA ALERGIKÓW
 Panele, w odróżnieniu od tradycyjnych grzejników, nie wzbijają w powietrze (którym 
oddychamy), kurzu i alergenów. Dodatkowo nie osusza powietrza, co negatywnie wpływa na 
błonę śluzową, siatkówkę oka oraz drogi oddechowe

GDZIE STOSUJEMY: grzejniki mogą być skutecznie stosowane prawie wszędzie. Jako 
ogrzewanie podstawowe, dodatkowe lub tymczasowe. Do ogrzewania mieszkań, domów, biur, 
sklepów, solarium, warsztatów itp. 

 Systemy ogrzewania podłogowego oferowane przez DEVI składają się z kabli lub mat 
grzejnych, termostatów oraz drobnych elementów instalacyjnych. Mogą być sterowane przez 
bezprzewodowy system centralnego sterowania z możliwością podłączenia do internetu. 
WYSOKA TRWAŁOŚĆ
 Nie wymagająca praktycznie żadnej obsługi technicznej. W typowych warunkach można 
przyjąć, że trwałość kabli i mat grzejnych jest taka sama jak budynku, w którym zostały 
zainstalowane.
UNIWERSALNOŚĆ
 System może być układany pod podłogami z betonu, podłogami drewnianymi oraz podczas 
remontów pomiędzy starym i nowym pokryciem posadzki.

Moc grzejnika
(Wat)

1 ściana 

zewnętrzna

2 ściany 
zewnętrzne

3 ściany 
zewnętrzne

4 ściany 
zewnętrzne

400 do 8m2 do 7m2

 
do 6m2 do 5m2

600 do 12m2 do 10m2  do 9m2 do 8m2

800 do 16m2 do 13m2 do 11m2 do 10m2

900 do 18m2 do 15m2 do 13m2 do 11m2

OGRZEWANIE PODŁOGOWE – ELEKTRYCZNE

Dobór grzejników
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NAJWYŻSZY KOMFORT
 Ogrzewanie podłogowe jest  najbliższe idealnemu rozkładowi temperatur y, 
uwzględniającemu �zjologię człowieka. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na całej 
powierzchni podłogi zgodnie z prawem �zyki. Przy temperaturze podłogi 24°C temperatura na 
wysokości głowy wynosi 20°C., zaś pod su�tem nie przekracza 19°C. W ten sposób „podłogówka” 
zapewnia najwyższy komfort cieplny w porównaniu z innymi systemami ogrzewania.

SCHODY I ZJAZDY DO GARAŻY
 Za sprawą systemu mogą utrzymać czystą i suchą nawierzchnię przez cały okres zimowy.

KORZYŚCI: bezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów, oszczędność czasu i pieniędzy – nie trzeba 
usuwać śniegu i lodu, prosta instalacja w warstwie piasku lub betonu, niskie zużycie energii 
elektrycznej (średnio ok. 140 kWh/m�/ sezon grzewczy) z termostatem DEVIreg.

 Systemy grzewcze DEVI mogą być zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów 
oraz w różnych typach rynien. Skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu, zapewniają 
drożność systemów rynnowych, a także eliminują ryzyko uszkodzenia konstrukcji dachowej 
i fasad budynków. Systemy DEVI nie dopuszczają do powstania niebezpiecznych sopli.

GRUNTOWE I DACHOWE SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE

DACHOWE SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE

11GRUNTOWE I DACHOWE SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE „DEVI”  |
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Zasobniki zaprojektowane do pracy z pompami ciepła, 
układami solarnymi i innymi źródłami ciepła.
Zewnętrzny zbiornik (obiegu pierwotnego), wykonany 
ze stali St. 37.2, wyposażony jest w wewnętrzny zbiornik 
c.w.u. wykonany z kwasoodpornej stali INOX 316L
Zasobnik bezobsługowy
z możliwością równoczesnego podłączenia wielu źródeł 
energii. Posiada wysokiej klasy izolację termiczną.
Pojemność całkowita: od 300 do 1000 litrów
Wyposażony w panel kontroli i regulacji oraz termostat 
bezpieczeństwa

WIELOFUNKCYJNY ZBIORNIK C.W.U.

Płaszczowy zasobnik c.w.u. ze stali kwasoodpornej INOX 316L – to najwyższej klasy stal 
kwasoodporna. Wymiennik płaszczowy, dzięki zwiększonej powierzchni wymiany ciepła 
zapewnia szybkie podgrzanie wody do poziomu żądanej temperatury. Posiada wysokiej klasy 
izolację termiczną dającą oszczędności energii.
TRWAŁE I BEZOBSŁUGOWE ZASOBNIKI
okrężny ruch wody w zasobniku zapobiega osadzaniu się kamienia na jego ściankach.
Pojemność całkowita: 80 – 600 litrów
Panel sterowania:  wyposażony w termometr oraz termostat bezpieczeństwa i regulację.

ZBIORNIKI BUFOROWE 



13SYSTEMY GRZEWCZE „GALMET”  |  SYSTEMY GRZEWCZE „KOSPEL”  |

więcej informacji u przedstawiciela �rmy FH „SYSTEM”

SYSTEMY GRZEWCZE

SYSTEMY GRZEWCZE

Elektryczne kotły c.o., elektryczne podgrzewacze wody, wymienniki i zasobniki c.w.u., 
kolektory słoneczne.

Kotły c.o. węglowe z podajnikiem i bez podajnika.*

Elektryczne kotły c.o., elektryczne podgrzewacze wody, wymienniki i zasobniki c.w.u., 
kolektory słoneczne *



SYSTEMY 

Nr naszej autoryzacji: IA/020849
Urządzenia gazowe: spalanie gazu jest szczególnie ekologiczne, w kotle 
pozostaje znikoma ilość osadów, a zatem nakłady na czyszczenie 
i konserwację są niewielkie.
Ponadto urządzenie gazowe nie wymaga odrębnego pomieszczenia, 
piwnica nie jest więc niezbędna. Kocioł gazowy potrzebuje niewiele miejsca, 
można go zamontować w mieszkaniu lub pomieszczeniu gospodarczym.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo najszerszą obecnie na rynku paletę 
urządzeń zasilanych gazem: kotłów kondensacyjnych, niekondensacyjnych, 
urządzeń wiszących i stojących oraz gazowych podgrzewaczy wody.

Urządzenia zasilane olejem: ogrzewanie olejowe jest łatwe w montażu i niezawodne. 
Pozwala też samodzielnie decydować o zaopatrzeniu w paliwo. Wybierając ten system, 
muszą Państwo zamontować kocioł w piwnicy i zaplanować miejsce na zbiornik 
z olejem. Jednak i ta technologia pozwala na rozwiązania przystosowane do mniejszych 
pomieszczeń: np. dwuścienny zbiornik wielokomorowy czy „niewidoczne” zbiorniki 
podziemne, które wymagają dodatkowych prac budowlanych. Za to zaopatrzenie 
w paliwo pozwala na większy wybór: użytkownik sam decyduje, kiedy i ile oleju 
opałowego kupić. Kocioł opalany olejem wymaga też częstszego czyszczenia. W tym 
przypadku również mamy niezawodne rozwiązanie. Nowoczesna linia kotłów iroVIT 
jest do Państwa dyspozycji

Pompy ciepła: woda co centralnego ogrzewania i komfortowego przygotowania 
ciepłej wody użytkowej.

Systemy solarne: energia słoneczna nadaje się idealnie do podgrzewania wody 
i wspomagania instalacji grzewczej. Równie idealnie kształtuje się bilans zużycia energii. 
W ten sposób można zmniejszyć koszty energii w sezonach przejściowych (wiosna 
i jesień) o co najmniej połowę.
Stosując wysokosprawne kolektory słoneczne marki Vaillant, możemy wykorzystać 
część tej energii do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.

ZŁĄCZA WTYKOWE I RURY Z TWORZYW DO INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH
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Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe. Systemy instalacyjne dla budownictwa. 

Korzystne właściwości użytkowe: możliwość wielokrotnego łączenia i rozłączania połączeń bez 
uszkodzenia rury i złącza, dzięki elastyczności rury możliwy jest montaż w warunkach ograniczeń 
przestrzennych, długa żywotność odporność na korozję, brak przewężeń przekroju, elastyczność 
rury zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięcia w ujemnych temperaturach, materiały nie 
toksyczne   i nie zawierające ołowiu.
Instalacje wody zimnej: złącza wtykowe stosowane na i w gruncie do instalacji systemów wody 
zimnej, deszczowej czy systemów nawadniania ogrodów.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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Komfort i higiena w Twoim domu:
1. Ciszej – urządzenie montowane jest z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Można 
 odkurzać o każdej porze dnia i nocy nikomu nie przeszkadzając.
2. Higienicznie – przyjazne dla alergików
3. Łatwiej – dzięki gniazdom rozmieszczonym w każdym pokoju odkurzanie zajmuje 
 mniej czasu i nie wymaga dużego wysiłku, ponieważ używany jest jedynie wąż ssący.
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SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA

 Nasi fachowcy posiadają odpowiednie kwali�kacje, jako hydraulicy. Dzięki temu mają 
Państwo pewność, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 
standardami. Zlecenia realizujemy w dogodnym dla klienta terminie. Dokonujemy także 
wstępnej i darmowej wyceny kosztów naprawy.
 W trosce o naszych klientów stale poszerzamy zakres usług. Obecnie to nie tylko instalacje 
hydrauliczne, ale też rozmaite naprawy. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i �rmami. 
Cały czas doskonalimy swoje umiejętności uczęszczając na cykliczne szkolenia.
 Korzystamy ze specjalistycznego sprzętu, który umożliwia nam szybkie oraz sprawne 
realizowanie każdego zlecenia. Bezpłatnie dojeżdżamy do domu każdego klienta oraz 
dokonujemy wstępnej, darmowej wyceny koszów naprawy. Dla stałych klientów posiadamy 
pakiet promocji i zniżek.

INSTALACJE WOD-KAN. I C.O.



UZDATNIANIE WODY

W swojej szerokiej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązania �ltrowania wody do celów 
socjalno-bytowych i przemysłowych. Stosowane w domach jednorodzinnych, wspólnotach 
mieszkaniowych i w szeroko pojętym przemyśle. Znawcy tematu potwierdzają, że uzdatnianie 
wody, to jedna z najszybciej zwracających się inwestycji. Usuwamy kamień, żelazo, mangan, 
toksyny, bakterie i inne nie pożądane związki w wodzie. Posiadasz dom, mieszkasz w budynku 
wielorodzinnym, masz �rmę? Zapraszamy.

FILTRY MECHANICZNE
Służą do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych. Oferta w tym segmencie jest bardzo szeroka. 
W niniejszym materiale możemy zamieścić tylko kilka obrazów.

FILTRY WĘGLOWE
Poprawiają smak i zapach wody, usuwają chlor i związki chloropodobne.

FILTRY JONOWYMIENNE
Usuwają twardość (kamień), żelazo, mangan, naturalne związki organiczne, amoniak. 

KORZYŚCI
Dłuższa żywotność urządzeń AGD i innych – grzałki bez kamienia, mniejsze zużycie energii, 
stosowanie środków zmiękczających do pralki i zmywarki jest niekonieczne, dłuższa żywotność 
instalacji sanitarnych, brak uciążliwych zacieków na bateriach, umywalkach i glazurze 
łazienkowej, redukcja zużycia środków myjących, piorących i innych do 60%, tkanina jest miękka 
w dotyku i dłużej wygląda jak nowa, gładsza i bardziej miękka skóra po kąpieli.

17UZDATNIANIE WODY |
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 W ofercie tradycyjne �ltry mechaniczno-węglowe i zaawansowane technologie cieszące się 
uznaniem na całym świecie. Filtrując wodę do celów spożywczych posiadają Państwo wpływ na 
ochronę środowiska i realna korzyść �nansową wynoszącą średnio ok. 1000,00 zł. rocznie.

WODA SPOŻYWCZA – STACJA UZDATNIANIA WODY

 Woda pitna powinna być pozbawiona substancji chorobotwórczych. Dlatego wody naturalne 
zawierające bakterie i wirusy muszą być poddane dezynfekcji. Woda też jest jednym 
z podstawowych składników wielu produktów spożywczych. Zapewnienie czystości 
mikrobiologicznej wody ma podstawowe znaczenie dla produktu �nalnego. Przykładem może 
być przemysł piwowarski, rozlewnie napojów, przemysł mięsny, owocowo-warzywny.
 Dezynfekcji wymaga także woda do basenów kąpielowych oraz do obiegów chłodniczych. 
Dezynfekcja wody polega na zniszczeniu bakterii znajdujących się w wodzie lub usunięciu ich 
w takim stopniu, aby spożywana woda lub produkty żywnościowe wytwarzane przy jej użyciu nie 
mogły być źródłem powstawania chorób.
 Naświetlanie wody światłem ultra�oletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza 
żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi 
przedawkowaniem środka dezynfekującego.

MODERNIZACJA I SERWIS
Modernizujemy wszystkie typy urządzeń. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

LAMPY UV

Każdy problem rozwiązujemy indywidualnie. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami - nasi specjaliści są do 
Państwa dyspozycji

 Nasze rozwiązania mają zastosowanie w procesach technologicznych, 
w obiegach chłodniczych i ciepłowniczych oraz tam, gdzie niezbędna jest 
demineralizacja wody:
woda do celów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, woda do celów 
laboratoryjnych, woda do celów medycznych, laboratoria fotogra�czne, woda 
chłodząca w przemyśle, woda do celów kotłowych, ciepła woda użytkowa, 
pralnie i kuchnie, klimatyzacja i wentylacja, przemysł metalurgiczny, przemysł 
samochodowy

ROZWIĄZANIA DLA  WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I PRZEMYSŁU



Woda bez konserwantów i chloru. 
Codziennie świeża, przechowywana w zaciemnionym miejscu to podstawa jakości
• Duża wydajność pozwala czerpać wodę także na użytek domowy
• Woda wrząca, gorąca, zimna i o temp. pokojowej
• Dystrybutor zasilany jest wodą wodociągową
• Wybór systemu uzdatniania wody
• System zapewnia stały dostęp do wody
• Woda wysokiej jakości
• Likwiduje potrzebę magazynowania i nabijania butli
• Jakość i estetyka
• Niskie koszty uzyskania 1 litra wody

Dystrybutory łączą w sobie nowoczesność, estetykę wykonania oraz funkcjonalność. Doskonale 
komponują się z każdym pomieszczeniem, a ich dodatkowym atutem jest brak konieczności 
instalowania butli z wodą na szczycie urządzenia. Istnieje za to możliwość montażu �ltrów do 
wody w różnej kon�guracji wewnątrz dystrybutora.
1. Prosty i intuicyjny panel sterujący umieszczony pod kątem 45 stopni
2. Innowacyjny podajnik, który potra� pomieścić do 70 kubków
3. Wysokość półki 21cm dopasowanie do wysokich kubków i szklanek
4. Zabezpieczenie przed poparzeniem
5. Czujnik wycieku wody (odcina dopływ wody do urządzenia w przypadku awarii)
6. Wydajność chłodzenia do 20 litrów na godzinę
7. Wydajność ogrzewania do 12 litrów na godzinę

DYSTRYBUTORY DO WODY BEZ BUTLI
TANIA WODA DLA FIRM
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WSPÓŁPRACUJEMY: 

OBSŁUGUJEMY: - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE  
- DOMY JEDNORODZINNE 
- PRZEMYSŁ
- PLACÓWKI UŻYTKU PUBLICZNEGO

ZAUFAŁO NAM PONAD 2500 KLIENTÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTW:
- KUJAWSKO-POMORSKIEGO
- POMORSKIEGO
- WIELKOPOLSKIEGO
- MAZOWIECKIEGO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
- WIELOLETNIĄ GWARANCJĘ
- KORZYSTNĄ CENĘ
- OPTYMALNE, ENEGROSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA
- PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

ZAPEWNIAMY: 

www.fhsystem.pl • mail: kk@fhsystem.pl

Firma Handlowa "SYSTEM"
Zabartowo 21

89-410 Więcbork

52 389-92-96
608-688-256
883-321-656
666-846-848

tel. 
kom:

serwis: 
sekretariat:


