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Már régóta játszottam a gondolattal, hogy megírom ezt a könyvet. Erre sarkalt az a
rengeteg, szinte sablonszerű beszélgetés, ahol érdeklődők kérdéseire válaszoltam. Egy idő
után észrevettem ugyanis, hogy szinte ugyanolyan
kérdéseket tesznek fel nekem. Nem a lustaság, hanem
mindinkább a teljes körű tájékoztatás volt a fő motivációm,
mert néha már nem jutott időm, vagy energiám elmondani
a teljes kínálat mibenlétét, előnyét-hátrányát. Így félő,
hogy az érdeklődő nem kap elegendő valós információt
ahhoz, hogy saját „szája íze szerint” mérlegelje az ivóvíztisztító megoldásokat.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos cégek és vállalkozások több éve rossz
szemmel nézik tájékoztató tevékenységemet. Hát persze, hiszen rengeteg embernek
nyitottam már fel a szemét és ezért ŐK jeltős extraprofittól estek el, a vásárlók viszont
rengeteg pénzt spóroltak, hiszen nem hagyták átverni magukat és igények szerint
választottak. Tehát fel vagyok készülve e csaló cégek felkészült embereinek a rágalmaira is.
Több éves tapasztalatom alatt rengeteg érdeklődővel és vásárlóval találkoztam. Ezek a
találkozások személyesen, de akár telefonon és e-mailben is létrejöttek. Részemről mindig
őszintén foglaltam állást valamilyen probléma megoldásakor, még ha egy olcsóbb
berendezés volt is a megoldás. Természetesen egy drágább berendezés is meg tudta volna
oldani az adott feladatot, de minek ajánlottam volna versenyautót egy macskaköves útra…
Fölösleges és értelmetlen!
Nagyon sokat köszönhetek megrendelőinknek, mert számtalan olyan helyzetet kellet
megoldanom, amire nem volt addig precedens. Nekik is köszönhetően, most már nehezen
tudnak olyan problémát, amire nem tudnám azonnal a megoldást. A vállvonogatás áll a
legmesszebb tőlem!
Részemről valóban hiszek abban, hogy a háztartási víztisztítás jó dolog, mi több, egyszerű és
napjainkban elengedhetetlen. A víztisztító berendezések pedig olyan komfortosságot
biztosító háztartási eszközök, amelyek elterjedése szükséges és törvényszerű. Hasonló
pályafutás előtt állnak, mint a tűzhely, vagy a
hűtőszekrény.

Ugye napjainkban mennyire hiányoznának ezek az
életünket segítő háztartási berendezések? Valóban,
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a háztartások 99%-ban vannak ezek a berendezések, de pár évtizeddel ezelőtt ez nem így
volt, pedig mekkora segítséget nyújtanak. Például nem kell tűzrakásnál sütni az ételeket és
nem kell jégtömböket sem vásárolni (habár ez nem is volt olyan régen).
Meggyőződésem, hogy az érdeklődő embereket nem szabad félrevezetni és tisztességesen
kell tájékoztatni, hiszen bizalmat szavazott egy rendkívül hasznos és praktikus megoldásnak.
Mivel az interneten rengeteg weboldal és web áruház foglakozik víztisztító berendezésekkel
ezért előrelátható, hogy sok és rossz információ kering a világhálón.
Teljes mértékben elhatárolódom azoktól a sarlatán hálózatoktól, akik mindenféle marketing
mese ürügyén fantasztikus ajánlatokat tesznek a gyanútlan embereknek, a piaci ár
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négyszereséért. Morális kötelességemnek érzem, hogy felhívjam ezekre az inkorrekt
cégekre a figyelmet. Továbbá nem kívánok azonosulni a csak web áruházas hozzáértőkkel
sem, akiknek sem raktárkészletük, sem hozzáértésük nem megengedett az ivóvíztisztító
berendezések értékesítése terén.

Ez a kiadvány azt a célt is szolgálja, hogy a háztartási ivóvíztisztítással kapcsolatosan
eloszlassak sok félreértést és rávilágítsak pár rossz beidegződésre. Tapasztalatom szerint az
érdeklődők rengeteg felesleges időt töltenek el különböző információk begyűjtésével. Nem
vicc, de átlagban 2 hetet pazarolnak el az életükből. Mire hozzám eljut, már „szegény”
érdeklődő olyan kérdéseket képes feltenni, amitől nekem is égnek áll a hajam.
Ez a mi van akkor, ha benéz a ló az ablakon miközben a víztisztító lúgosítja a csapvizet
stílusú haszontalan kérdések.
A legfontosabb viszont az, hogy az egyszerűségét mutassam be. Nem kell túlgondolni, nem
egy számítógép, csak egy víztisztító berendezés. Nem kell túlvariálni sem, hiszen már
feltalálták, nekünk csak használni kell. Nem kell félni tőle, mert semmi kockázat és veszély
nincs benne.

Kezdjük is el! Valószínűleg rengeteget tesz az egészségéért és sok pénzt hagy a
pénztárcájában csak azzal, hogy elolvassa ezt a könyvet. Arról már nem is beszélve, mennyi
felesleges időpazarlástól és környezetkárosítástól mentesítheti magát.

…de erről még beszélnem kell:
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A szomszéd mindenhez ért…………ez tény!
A legveszélyesebb és legbosszantóbb információ lelőhelyet
a szomszéd faktor vezérli.
Felüti az ember fejében a hajlandóság, hogy egy lépést tesz
a takarékoskodás és az egészséges élet felé, ekkor találja
szemben magát szemben ezzel a veszélyes tényezővel.
Nincs az a felkészült kollega, aki fel tudja venni a versenyt a szomszédok és a hozzá nem
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értő jóakarók tanácsaival szemben. Mindig a közeli ismeretség adja a „jó” tanácsokat,
hiszen másodállásban mindenki ért a víztisztításhoz, (valóban nem bonyolult) illetve minden
máshoz is.
Ha már ehhez a fontos témához anyósom is ért én nem is veszem el a jóakarók kenyerét,
tehát semmilyen körülmények között még meg sem próbálok ilyen véleményekre reagálni.
Meghagyom az anyósnak, ami jár, részemről a felkészültebb utat választom. Azt ajánlom,
hogy ÖN is ezt tegye, higgye el, megéri! (innen is csókoltatom a Drága Mamát!)

Ez természetesen költői kérdés.
Miért kell a tűzhely a lakásokba, vagy miért kell egy kád a fürdőszobába?
Talán azért, mert használatával komfortosabban élhetünk, és rengeteg kényelmet
nyújtanak. Mennyivel kényelmesebb nem egy lavórba tisztálkodni.
Kell és kész!
A viccet félretéve, ugye Ön szerint sem mindegy, hogy szervezetünk közel 2/3-át milyen
tisztaságú anyag tölti ki. A kezünk tisztaságára érdekében rengeteg mosó/fertőtlenítőszert
reklámoznak. Persze az is fontos, hogy kezünk tisztasága is rendben legyen, de az sem
elhanyagolható, hogy az milyen tiszta, amit közvetlenül a testünkbe teszünk. Sőt…!

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt

.viztisztitodiszkont.hu, viztisztito-nagyker.hu, viztisztitoguru.hu

NE CSAK A KEZE LEGYEN TISZTA! HÁZTARTÁSI IVÓVÍZTISZTÍTÓ KALAUZ.

Meg egyáltalán mi ez az állandó macera az egészséges életmóddal. Fogyókúra, lúgosítás,
figyelni a táplálkozásra. Bezzeg régebben a vasszöget is megették az emberek, mégsem volt
semmi bajuk. Bizony a régi szép időkben…
Talán pont azért kell, mert azok a bizonyos régi szép idők, bármennyire is szépek voltak, de
elmúltak. Habár már nem minden második szomszédunk keres meg minket, a
vitamincsomagjait ajánlgatva, de valóban nagy problémák vannak az emberek általános
egészségével. Sok cikk hajlamos elhitetni velünk, hogy csak Magyarországon van így, de ez
nem igaz. Az USA-ban, habár a filmekben egészséges és sportos embereket láthatunk, de a 5
lakosság negyede nem jut friss zöldséghez, (a zöldségek vitamintartalma sem a régi már) de
még a városok is úgy lettek kialakítva, hogy csak autóval lehessen közlekedni. Totális
zsákutca az egészséges életmódnak.
Joggal mondhatja, hogy már nem is emlékszik milyen régen volt kint a piacon és milyen
régen nem sétált egy jót. Emlékszik, amikor úgy érkezett haza egy kiruccanásból, hogy
farkaséhes volt és este sem forgolódott az ágyában várva az elalvást. Azok a régi szép idők…

Napjainkban természetesnek vesszük, hogy élelmiszereink minél több időt elálljanak, akár
hűtés nélkül is. Erre kiemelkedő példa a tartós tej, vagy a
húskészítmények. Ugyan rengeteget fejlődött a gyártási és
csomagolástechnika, de valóban jogos elvárás részünkről az,
hogy élelmiszereink hozzáadott adalékok túlhalmozásával
tesszük hosszantartóvá?
Sajnos, mint sok minden másból, az élelmiszeriparból is
hiányzik a mérsékletesség. Amikor például egy kenőmájast
kenünk a kenyérre, biztosak lehetünk afelől, hogy tetemes
mennyiségű vegyi anyagot fogunk majd majszolni. Példánknál
maradva, annyi máj nincs a világon, mint amennyi májast értékesítenek a boltokban. Igaz ez
az „ásványvizekre” is.
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Lefoglalt, ismeretlen eredetű élelmiszerek és illegális húsüzemektől hangos a média.
Bennem ilyenkor az vetődik fel, hogy ezeket az élelmiszereket valaki, valamiért hozzákviszik, és ki tudja, mit csinálnak vele. Tehát kereslet van erre a kamu termékre, hiszen
valakik ezt is eladják és valaki (reméljük nem ÖN!) pénzt is ad érte. Mindazonáltal, hogy
kamu, még veszélyes is, hiszen semmilyen egészségügyi előírást nem tartanak be ezeknek
az élelmiszereknek az előállításakor, csomagolásakor, szállításakor és raktározásakor.
Úgymond a HACCP rendszer minden kritikus ellenőrzési pontja jelentősen sérül.
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Magyarország vezetékes vízellátása európai színvonalú, ez szilárd tény. Ezt szajkózza
minden vízügyi szakember. Természetesen tudhatjuk, hogy mennyi igazság szokott lenni
hozzáértők állásfoglalásában. Emlékszik még arra, amikor
neves szakemberek azt állították, hogy a dohányzásnak
semmi köze a tüdőrákhoz és egyéb érrendszeri
megbetegedésekhez?
Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy kissé több mint
egy tucat paraméter vizsgálnak a vezetékes
ivóvizünkben. Az USA-ban több mint 50 paramétert
vizsgálnak a vezetékes vízben. Az USA-ban a mi európai színvonalú vezetékes csapvizünk
viszont fogyasztásra nem alkalmas.
Nem beszélve arról, hogy az egészségügyi határértékek változhatnak és változnak is. Ami
tegnap nem volt mérgező, az mára már az lett, mert módosították a határértékeket. Ilyen
például az arzén tartalom és azt körülvevő mizéria. Tehát mégsem teljesen igaz, amit
állítanak!
Érdekes, aki 10-20-30 évig itta ezt az arzénes vizet, annak mit tud mondani a vezetékes
csapvíz minőségét dicsérő ember…ugye semmit! Csak most
ismerték el, hogy ártalmas, pedig idáig nem számított annak.
Illetve mennyi határérték fog elmozdulni a későbbiekben és
mennyi mindenről tudjuk meg később, hogy valami nincs vele
rendben? Na, ez csak utólag fog mindig kiderülni!
A vízművektől nyilatkozott egy szakember, hogy a vezetékes
csapvíz milyen jó minőségű és még a hormonok is meg vannak szűrve benne. Sajnos a
vízművek nem olyan technológiával dolgozik, ami ezt lehetővé tenné, de nem is ez az igazi
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baj. Félreértés ne essék, nagyra becsülöm a vezetékes víz minőségéért dolgozó emberek
munkáját, de be kell látnunk, hogy az közel sem elég az egészséges ivóvízhez.
A vezetékes ivóvíz ellátottság nagyon praktikus, mert nem kell a kútra mennünk a hóbafagyba, vagy a kánikula kellős közepén, de ugyanakkora kiszolgáltatottság is. Kapunk
valamit, ami valamin keresztül érkezik hozzánk. Egy vízügyi mérés is csak adott pillanatban
igaz. Egy következő másodpercben már eltérhet az eredmény, mert rengeteg a képletben a
változó tényező. Tehát a vízminőség is csak valamilyen lesz.
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Rendben, beadom a derekam most a példa kedvéért, hogy csúcsminőségű vezetékes víz
csörgedezik a vezetékes vízhálózatban. A gond nem is ez lenne.
A valós baj az a 24 órás vízút, amit a csapvíz a vezetékekben tölt, amíg a háztartásunkig elér.
Elavult, vagy akár nem elavult csatornarendszerekből rengeteg káros anyag oldódhat és az
esetek nagy részében oldódik is ki. Ilyen például a réz, ami nem hasznos ásványi anyag
szervezetünknek és megannyi egyéb káros anyag sok
üledékkel egyűt. Rozsda és egyéb lebegő
szennyeződések. Hát igen, ezek a csövek nem „sterilek”.
Tehát lehet akármilyen pompás minőségű a csapvíz, az
sajnos csak a tisztítási helyen igaz, Önnél már nem! Ez
olyan, mintha az ásványvizet koszos, saras palackokba
töltenék, és úgy tennék ki a boltok polcaira. Lehet, hogy kissé kisarkított a példa, de igaz.

Erre a bajra az sem megoldás, hogy a házába lecseréltette a vízvezetékeket, mert az csak a
házában van és a házáig milyen minőségű víz jött?

Illetve szembesülnünk kell vezetékes csapvíz esetén még egy szükséges rosszal. Szükséges,
mert nélküle járványok indulnának el és rossz, mert ez a KLÓR. Ez a világháborús méreg ad
furcsa ízt és szagot az ivóvíznek. E mellett felróhatjuk vegyületeinek, hogy rákkeltőek.
Természetesen jó hogy benne van, de nem árt megszűrni fogyasztás előtt.

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt

.viztisztitodiszkont.hu, viztisztito-nagyker.hu, viztisztitoguru.hu

NE CSAK A KEZE LEGYEN TISZTA! HÁZTARTÁSI IVÓVÍZTISZTÍTÓ KALAUZ.

Maradva a vezetékes csapvizünk kiváló minőségénél, számomra egy ésszerűnek látszó
kérdés vetődik fel:

Erre a kérdésre sajnos nem tudok értelmes választ adni, hiszen ellentmond az
ésszerűségnek. Maximum akkor lehetne hasznos, ha állandóan kirándulunk olyan helyekre,
ahol nincsen vezetékes csapvíz. Vagyis akkor sem, mert otthon megtölthetnénk a
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kulacsainkat és máris nem kellene ásványvizet hurcolászni a multiból. Pláne nem kellene
azért fizetnünk, ami a csapból is folyik.
Tehát az ásványvíz jelenléte a kereskedelemben értelmetlen és ésszerűtlen, de mégis egyre
több pénzt költenek rá. Ez nagyrészt köszönhető a marketing szakemberek kiváló
munkájának. Részemről meghajlok a szakértelmük előtt. Ezeket a vizeket egyre több
ásványi anyaggal és egyéb kiegészítővel turbózzák fel, így téve kívánatosabbá. Ezzel együtt
egyre keményebbé is válik az ivóvíz, így alap funkciójának egyre nehezebben tesz eleget,
vagyis egyre kevésbé tisztít és méregtelenít minket belülről.

Emlékszik a mosógépes reklámra, amikor a vízkő lerakódik a mosógépben?
A vízkő nem más, mint kalcium és magnézium. Biztos, hogy olyan jó, ha ezekkel az
anyagokkal fel van tuningolva a palackos víz? Emlékszik a vízköves fűtőszálra? Ezek a plusz
ásványi anyagok nem előnyök, hanem hátrányok!
Példaként hozom fel az EVIAN palackos vizet, ahol például az ásványi anyagok minimálisan
vannak csak jelen. Ezt és az ehhez hasonló palackos vizeket gleccservíznek, vagy az USAban, hólének is nevezik utalva annak valódi tisztaságára, valamint felesleges anyagoktól
mentességére. Persze ez a tulajdonság az árukban is érződik.

Láthatott már ásványvizet inni embereket, talán még Ön is ásványvizet fogyaszt, de amit
biztos, hogy nem látott az az, hogy valaki ásványvízből főz.
De miért ne kellene ásványvízből főznünk, ha már azt isszuk? Hiszen a
csapvizet nem vagyunk hajlandóak meginni, viszont ételeink és
esetleg forró italaink (KV, tea) elkészítéséhez pedig azt használunk.
Pláne ha azt a tényt is hozzávesszük, hogy forralás hatására vízgőz
távozik az edényből (desztilláció), azaz a hátramaradó víz sűrűbb (ásványi és egyéb
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anyagokkal dúsabb), vagyis szennyezettebb lesz. Ami vízgőzként távozik az tiszta, tehát ami
marad a rosszabb minőségű lesz, hiszen tiszta víz távozott gőz formájában. Kifejezetten
látható ennek a folyamatnak a hatása a KV főző, vízforraló berendezéseken és a lábasokon
is, hiszen nagyon vízkövesednek. A vízkő pedig kalciumból és magnéziumból (azaz ásványi
anyagok) tevődik össze javarészt. A forralással maximum a baktériumokat pusztítjuk el, de
minden más besűrűsödik az edényben.
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Persze hogy nem, hiszen ebből élek! 

Leszámítva azt, hogy mennyi ideig elállnak (hozzáadott anyagok hatására) a palackozott
ásványvizek, 5+1 valós negatívum hozható fel ellenük.
1. A PET palack, amiben időzik az ásványvíz, bizony korántsem
nevezhető tiszta megoldásnak, hiszen kőolaj származék, ami
nem a hosszan tárolásra lett kitalálva. Itt tehát a tárolás a fő
veszélyforrás. Erre kiemelkedő példa a nyári időszak, amikor a
multikban a hátsó részen, a napon állnak raklap számra ezek a
fantasztikus vizek. Napfény+hő+kőolajszármazék+a legkiválóbb
oldószer (ez a víz). Nem kell vegyésznek lennünk, hogy rájöjjünk,
ez nem a legegészségesebb megoldás.
2. Ezeket a palackokat meg kell vásárolnunk valahol és még haza is kell szállítanunk, mi
több még otthon is el kell helyezni. Ha be akarjuk tartani az optimális elvárást, akkor
minimum 1 palack vizet kell meginnunk naponta. Ez egy négyfős család esetén 4
karton vizet (24 palack) jelent. Nehezen megközelíthető, vagy emeletes társasházak
esetén ez egy külön procedúra.
3. Ásványvíz valós minősége sok esetben kétséges. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy
ismeretlen talajrétegekből özönlik fel és legfontosabb jellemzője a tisztaság és
egészségesség. Sajnos ez nem így van! A „olcsóbb” palackos vizek egyszerű csapvizek
egy szénszűrőn átengedve. Igény esetén bubival dúsítva és kész is.
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4. Drága és értelmetlen! Minek olyanért pénzt adni, ami a csapból is folyik. A vezetékes
csapvíz szolgáltatók mindig sulykolják, hogy milyen kiváló a vezetékes vízhálózatból
nyert ivóvíz. Akkor mi szükség az ásványvízre?
5. Veszélyforrás a gyártási technológia, hiszen minél több „kézen” megy át a víz, annál
nagyobb a hibalehetőség. Bizonyára emlékszik a fekáliaszennyeződésre, hírére, amit
a média is felkapott. Minél több „kéz” van egy folyamatban, annál több a
hibalehetőség.

+1. ok pedig az, hogy rettenetesen környezetszennyező. Ugyan a szelektív
hulladékgyűjtés lassan eljut mindenhova, de sokkal
egyszerűbb lenne, ha egy jókora környezetszennyező
hatást kiiktathatnánk. Ezzel tehát megszabadulunk az
PET palackok kerülgetésétől is. Miután
gondoskodtunk az egészséges ivóvízről, nem kell a
továbbiakban a kiürült flakonok kidobásával sem bajlódnunk. Mi ez, ha nem praktikus és
környezetkímélő?

Ebben a fejezetben arról fogok írni, hogy kinek és miért ajánlott a háztartási ivóvíztisztítás
és ez által a valóban egészséges ivóvíz.

Táplálkozási kultúrák jönnek és mennek, esetlegesen divatosak egy darabig, de ami biztos
nem változik, az a tiszta víz utáni igénye szervezetünknek. Több ajánlatkérés futott már be
hozzánk. Ezeknek az árajánlatkéréseknek a tapasztalatából foglalom össze az alábbi
információkat.
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A legtisztább, ami csak adható!
Fogyasztói társadalomban a gyerekeknek kínált termékek a legkelendőbbek. Nincs ez
másképp a víz tekintetében sem, hiszen kínálnak „babavizet” az
üzletek polcain. Ezzel sem lenne semmi baj, csak a tárolás és az ár.
Ebben az életkorban a legkiszolgáltatottabb a szervezet ezért a
tisztánál is tisztább és az egészségesnél is egészségesebb
víztisztaság, illetve folyadék kell. Hajlamosak a szülők bedőlni itt is
egy hatalmas marketinggépezetnek. Babavíz, gyümölcslevek, sőt
szénsavas üdítők. Azért is, mert egészségesnek gondoljuk őket és
azért is, mert a gyereknek nem ízlik a víz. Naná, hogy nem, hiszen
agyonpakolt (ásványvizek hátulján, büszkén mutogatják is mennyi
minden „jó” van benne) vizekről és folyadékokról van szó. Ez nem
lágy víz!
A gyümölcslé sem cukormentes, gyümölcscukrot tartalmaz. Ezeket nem cukor
megnevezéssel tüntetik fel a csomagoláson, hanem valamilyen „oz”
végződésű összetevőként, mint például fruktóz. Ettől a fajta
cukortartalomtól is jó, ha megkíméljük gyermekeinket, mert
ugyanolyan károsak, mint a „cukor” megnevezésű összetevő.
Ha gyermekünk már nagyon hamar találkozik a valóban tiszta vízzel,
akkor későbbiekben nem a cukros üdítőket fogja választani. Már
csak ezzel rengeteget tesz gyermeke egészségéért!
Minél fiatalabb egy szervezet, annál inkább lágy vízre van szüksége.
Ezt a vízminőséget ozmózis víztisztítóval lehet biztosítani. Mivel nem
külön a gyereknek, külön a felnőtteknek vásárolnak víztisztítót, ezért ha kisgyermekünk van,
akkor ajánlott kétállású csappal kérni a víztisztítót. Egyik állásban a sima lágy víz, másik
állásban akár visszasózott és/vagy lúgosított víz csapolható.

A kényelem és ésszerűség.
Ebben a kórban rengeteg információ éri az embereket. Ilyenkor kezdenek elgondolkodni
azon, hogy jó lenne sportolni, vagy egészségesen élni, étkezni. Sőt ebben a korban
kezdenek el az emberek rendszeresen vitaminokat fogyasztani.
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Szeretnénk egészségesebben élni, de minél gyorsabban és kényelmesebben. Hamar rájöhet
arra, hogy ami egészséges, az jóval drágább az egészségtelennél. Néha-néha
megengedhetjük magunknak az egészséges táplálkozást, de sajnos ebből hiányozni fog a
következetesség, mert csak alkalomszerűen lesz ez igaz. Akkor nem érünk sokat vele! A
megoldás a rendszeresség. Rendszeresen kell jót és jó minőségűt enni és inni ahhoz, hogy
az egészséges életmódhoz az alapok biztosítva legyenek. Igen, esetünkben a tiszta és
egészséges ivó és főzővíz jelenti az alapot, tehát csodát nem szabad elvárni tőle. Ez az, ahol
kezdődik az egészséges táplálkozás és, hogy milyen irányba indul
el ezen az úton, az csak az Ön dolga.
Nem elhanyagolható tény, hogy esetünkben a tiszta és
egészséges életmód ténylegesen olcsóbb és praktikusabb, mint a
környezetszennyező vetélytársa.
Mivel ebben a korban kezdünk aggódni a környezetünkért, ezért
egy újabb érv amellett, hogy valóban tegyünk is valamit annak
megkíméléséért és a felesleges környezetszennyezés megállításáért.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a tiszta víz a fogyókúra és a méregtelenítés alapja, ami
ugye ebben a korban jellemző lehet. Nem karcsúsító csodaszer, hanem az alap!

95-ös vagy 100-as benzin? Ez a valódi emberi benzin.
Minden életkorban fontos az egészséges táplálkozás, de a sportolóknál és az aktív
életmódot élőknél ez sokkal inkább kiélezettebb, hiszen
teljesítményt kell produkálniuk. Sokkal hamarabb „visszaüt”
az egészségtelen életmód. Ritkán hallunk folyamatosan
éjszakázó és kimaradozó, össze-vissza zabáló sportolóról.
Vajon miért?
Talán ennek az lehet az oka, hogy nem lenne képes
folyamatosan „üzemeltetni” a testét és kitolni a
teljesítőképessége határait.
Ők azok, akik rengeteg táplálék kiegészítőt visznek be a
szervezetükbe. Szinte grammra betartják az előírt kalória és
vitamin előírásokat. Ésszerű, hiszen a testük folyamatos
terhelését csak így tudják biztosítani.
Esetükben tehát kiemelten fontos, hogy mindig hidratáltak
legyenek. Bizonyára Ön is látta, hogy az edzőtermekben szinte mindenki flakonnal a
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kezében tartózkodik. Fontos lenne tehát, hogy milyen minőségű abban a flakonban lévő
ivóvíz minősége, ha már egy vagyont adnak különböző táplálék kiegészítőkre és
vitaminokra.

Antioxidáns és hidratáció, de kényelmesen.
Ebben a korban kiemelten fontos a folyadék utánpótlás és folyamatos hidratáció. Nyári
időszakokban rengeteg idős ember egyből az orvoshoz szalad enyhe 13
fejfájással, vérnyomásproblémákkal. Ez rendben is van, de elárulom,
hogy mit kérdez először az orvos ilyen esetekben. „Mennyi vizet
tetszik inni?” ENNYI!
Folyadék utánpótlás és hidratáció, ez a biztos túlélés záloga ebben az
időszakban az idős szervezetnek.
Itt már nagyon domináns a kényelmi és praktikussági tényező. Ugyanis az rendben van,
hogy sokat kell inni, de hogyan hordjuk haza azt a nagy ásványvíz kupacot? SEHOGY!
Nem kell megkérni a rokonokat, hogy fuvarozzanak haza több
karton palackos vizet és nem is kell ezzel szembesülnünk és a
lakásba szenvednünk az ásványvízmennyiséget.
Itt egy személyes élmény! Mikor még nem foglalkoztam
ivóvíztisztítással, édesanyámhoz minden héten kartonszám kellett
vinnem ásványvizet. Természetesen szívesen mentem, de nem
azért, hogy a multiban töltsem az időmet. Pláne, hogy a negyedikre kellett felcipelnem a
kartonokat. Ezt a mutatványt megnehezítette, ha nem volt parkolóhely a ház előtt. Na, ez
kész rémálom volt! Részemről a mai napig nem értem, hogy ezt hogyan tudják megoldani
emberek a belvárosban, úgy, hogy ne essenek bele az én hibáimba.
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A vásárlás szempontjából ez egy nagyon meghatározó kérdés. Négy fő értékesítési
csatornával fogom megismertetni. Tulajdonképpen mindegyik
értékesítési módszer ugyanazt árulja, de nem mindegy milyen
biztosítékokkal és szolgáltatási háttérrel.
Ugye Ön sem venne olyan autót, aminek nem biztosított a
szervizháttere és alkatrész ellátottsága. Tehát valóban nem mindegy,
hogy milyen cég áll egy víztisztító mögött.
14

Lássuk is ezeket az értékesítési csatornákat:





Apróhirdetési oldal (használt)
Web áruház (noname)
Hálózatos értékesítés
Üzletkötő hálózatok

Megosztom most a háztartási ivóvíztisztítás legnagyobb titkát, amit soha sehol senki nem
mondott el Önnek. Csak ez az egy mondat meg fogja változtatni a víztisztítókról kialakított
képét.

Most figyeljen, mert itt a nagy igazság:
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A víztisztító csak keretet ad a vízszűrő egységeknek, valamint optimális helyzetet teremt a
víztisztítási eljárás számára. Például nyomást fokoz, lekapcsol, beindít, hiszen egy
nyomástartó berendezésről van szó. A víztisztítás érdemi részét a vízszűrő betétek végzik.
Miért ebben a fejezetben árultam el ezt a nagy titkot?
Mert itt a legszembetűnőbb, erre hamarosan Ön is rájön.

Az utóbbi időben rengeteg aukciós és apróhirdetési oldal jött létre. Persze hasznos, ha a
megunt és feleslegessé vált dolgainkat értékesíteni tudjuk azoknak, akiknek értékes lehet.
Sajnos ez a felállás nem igaz a háztartási ivóvíztisztító
berendezésekre.
Miért? Mert használt víztisztítókat kínálnak megvételre
magánszemélyek.
Hogyan tud belesétálni ebbe a mocsárba?
Egy magán hirdetést lát, egy „nagynevű” márka berendezéséről.
Príma leírás, amiben biztos, hogy megemlítik, hogy 200-400 ezer
forintért vásárolt, alig használt, most csak 120 ezer forint. Hmmm, remek ajánlat, persze,
hogy érdeklődést kelt. Zárójelben fűzöm csak hozzá, senkit sem érdekel, hogy valaki
mennyiért vásárolt víztisztítót, hiszen minden annyi az ára, amennyit fizetnek érte.
Maximum arra szolgáltat támpontot, hogy az eladó személyt mennyire tudta megmalmozni
egy üzletkötő.

Mivel használt víztisztító, ezért a vízszűrő egységei is használtak. Mint tudjuk már a
víztisztítást a vízszűrőbetétek végzik, a berendezés csak keretet ad. Nem a használt
termékek adás-vételéről szeretném lebeszélni, de ha a vízszűrő csere költségét és az
esetleges visszafertőződés (hiszen nem tudhatjuk milyen minőségű vizet tisztítottak vele)
rizikóját nézzük, akkor bölcs apám szavai csengenek a fülembe miszerint:” több a leves,
mint a hús”. Tehát biztos ráfizetés!

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt

.viztisztitodiszkont.hu, viztisztito-nagyker.hu, viztisztitoguru.hu

15

NE CSAK A KEZE LEGYEN TISZTA! HÁZTARTÁSI IVÓVÍZTISZTÍTÓ KALAUZ.

Ez az értékesítés forma a napjainkba legdinamikusabban fejlődő kereskedelmi platform.
Pont ezért rejt hatalmas veszélyeket is, hiszen bárki, akár ingyenesen is nyithat web
áruházat. Általában az esetek 99%-ban nem rendelkeznek
árukészletet, vagy átadóhellyel/üzlettel. Nem biztosított a
szűrőbetétek és alkatrészek utánpótlása és a szakmai háttér.
Tehát a vásárló lehet, hogy nem azt fogja kapni, ami az Ő
problémáját képes lett volna megoldani. Így garantáltan rossz
vásárt csinál és csalódott lesz.
16

Szinte egyetlen fegyvere ennek az értékesítési módszernek az
egymás alá ígérés és folyamatos akciózás. Az árak pár ezer forintos eltéréssel mozognak,
hiszen mindenki olcsóbb akar a másiknál lenni. Pont ezért nem tudják garantálni a
folyamatos ügyfélszolgálatot és a kiegyensúlyozott alkatrész és szűrőbetét ellátást.
Természetesen, hiszen nincs ezekre a fontos dolgok nincsen igényük, szerintük csak az ár
számít. A vételár nagyon fontos, de párezer forint megér rengeteg utánajárást és
bosszúságot? Egy rossz szakmai vélemény megéri azt, hogy elromlik a berendezése?
Hibaforrások:







Nincs ügyfélszolgálat
Nincs árukészlet
Nincs szűrőbetét/alkatrész készlet
Nincs szervizszolgáltatás
Nincs bemutatóterem
Nincs szakmai háttér

Mivel cégünk is rendelkezik web áruházzal, hiszen a mai kor megköveteli az internetes
jelenlétet, ezért ezt a megjelenési módot és értékesítési csatornát mi is előnyben
részesítjük. Fontos viszont, hogy a fenti pontok biztosítva legyenek.

Jobb mérlegelni, hogy az olcsóbb vajon tényleg nem drágább-e, hiszen gondolom, sokáig
szeretné használni azt, amiért pénzt adott ki.
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Ez a legingoványosabb téma részemről, mert szinte mindenkinek vannak olyan ismerősei,
akik dolgoznak, vagy dolgoztak hálózatos értékesítési
rendszerben. Részemről nem venném a bátorságot ahhoz, hogy
egy értékesítési modellt kritizáljak. Maradok tehát a szakmai
tényeknél.
A megszokottnál nagyobb eladási ár azért indokolt (szerintük)
mert ez a berendezés semelyik más rendszerhez nem
hasonlítható. Ezt a „tényt” szinte vallásos buzgalommal próbálják 17
alátámasztani, sajnos 0 sikerrel. Mert egy nagyon egyszerű vízszűrő rendszer tetszetős
dobozban és pár értelmetlen világító jelzőfénnyel nagyon messze áll
attól a szűrési minőségtől, valamint ár/érték aránytól, mint amennyit
belegondolnak a hálózat felsőbb szintjei.
Van ennél pofátlanabb cég is. Ők csak egyszerűen leveszik a gyártó
matricáját és a sajátjukat teszik rá. Máris 100.000.-Ft-tal többet lehet
elkérni érte (és el is kérik). Na, ennél a módszernél egy hozzáértő elveszti a nyugalmát.
Arcátlan és vérlázító!

Ez a kedvencem, mert sok visszajelzést kapok vásárlóktól, illetve áldozatoktól ezeknek a
cégeknek a működését illetőleg. Szinte nem telik úgy el nap, hogy ne keresne meg egy
behálózott vásárló. Alapvetően két csoportra osztanám ezeket az
üzletkötő hálózatokat.
A két értékesítés csatorna között vannak hasonlóságok, de sok különbség
is van köztük. Általában nagyon jól felkészült üzletkötők keltik fel a
vásárlási igényt és ösztönöznek azonnali vásárlásra. A bemutató előtt
időpont egyeztető hölgyek veszik fel a kapcsolatot. Elérhetőségünk vagy
egy jóakarótól, vagy egyéb címlistából származnak. Jellemző továbbá a
bemutató víztisztítás és részigazságokon alapuló prezentálás. A
prezentáció után „ajánlásokat” kérnek, hogy több helyre is eljuttathassák az igét. De hogyan
tudnánk ajánlást adni egy olyan termékre, amivel még nem rendelkezünk és nem is
használjuk.
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Noname üzletkötő hálózat
Maga a víztisztító berendezés egy normál ozmózis rendszerű víztisztító átmatricázva, vagy
egy külön gyártott „egyedi” dobozban van. Akkor lehet rájönni a turpisságra, ha kinyitjuk a
fedődobozt és elolvassuk, hogy milyen márkájú vízszűrőegységek vannak a máz alatt.
Gyorsan rájöhetünk, hogy a neten kapható márka reinkarnációjával van dolgunk, ami jelen
pillanatban sokkal drágábban kínálnak, mint rendesen.
Ezt az egyszerű átcsomagolást viszont a kedves vásárlónak kell busásan megfizetnie.
Ezeknek a cégeknek a nevében általában a víz, vagy víztisztaságra utaló pátoszos
megfogalmazás szerepel.
18

„Nagynevű” üzletkötő hálózatok
Általában valamilyen skandináv országban vannak bejegyezve. Víztisztító mellet porszívót
és egyéb háztartási berendezést is kínálnak hihetetlen áron. Magyar beidegződés szerint,
ami ilyen drága az biztos annyira jó is. Sajnos az arcátlanul magas ár nem biztosíték a magas
minőségre, csak arra, hogy az üzletkötő munkatárs jól végezte a munkáját és sok maszlagot
megetetett szegény vásárlóval. Ezek a „márkás” berendezések gyakran rosszabb
minőségűek, mint egy egyszerű berendezés, hiszen a kellő nyomást a már megtisztított víz
csapvízzel történő keverésével (tulajdonképpen szennyezésével) érik el és állítható ásványi
anyag kapcsolóként mutatják be. Ásványi anyag esetünkben a szűretlen csapvizet jelenti.
+BÓNUSZ!
Sajnos van ráadás is. Ez pedig nem más, mint a termékbemutatókon történő értékesítés. Itt
valódi értékesítő terminátorok hintik az igét és sikerrel játszanak arra, hogy sok ember közül
lesz egy, aki bedől annak, hogy matrica van a széke alatt, így
hatalmas kedvezménnyel juthat a berendezéshez. Csak most
600.000.-Ft helyett csak 150.000.-Ft ért. Ez nagyon jól hangzik,
és kevés ember tud ennek ellenállni, pláne ha van helyben
hitel ügyintézés is. Ezek a cégek a pofátlanságot
versenyszerűen űzik és azt a berendezést kínálják ennyi
pénzért, amit a neten 40.000.-Ft ért is meg lehet rendelni. Még
a neve is ugyanaz, csak a kedves vásárlót egy olyan azonnali
választás elé állítják, aminek gyakran nem tudnak ellenállni.
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Részemről boldog vagyok, hogy a sok éve rendelkezésemre álló információkat és
értékesítési átveréseket megoszthattam. Örülök továbbá annak, hogy a sarlatán cégek
egyre inkább visszahúzódnak és forgalmuk csökken, így nem károsítanak meg annyi embert,
mint régebben. Jó, ha nyitott szemmel jár, mielőtt és informálódik egy ilyen összegű
kiadásnál.
Fontos, ha ráismer ezekre az arcátlan módszerekre, akkor minél messzebb kerüljön tőlük.
Ezen az üzleten Ön ugyanis garantáltan veszíteni fog!
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Csak egy üveggömb hiányzik előlem, de megmondom a jövőt…
Most nem csupa feltételes eshetőség következik, hanem valós tények, előnyök és hasznok.
Ha jól választ az alábbi előnyökkel lesz garantáltan gazdagabb.

1) Pénzt spórol. Milyen kiadásoktól kíméli meg magát?
 felesleges üzemanyag költség
 drága palackos víz
 elfecsérelt idő (mert az idő ugye pénz!)
2) Egészségesen fog élni, hiszen szervezetét tiszta, káros anyagoktól mentes ivóvízzel tölti
folyamatosan. Nem egy csodalöttyöt vagy egy 4-6 évente felbukkanó új gyógyító
növényt fog fogyasztani, hanem vizet!
3) Energiát és időt takarít meg. Ne fecsérelje gazdaságtalan és közel sem egészséges
megoldásokra a drága idejét. Kímélje meg magát
 a sorban állástól és felesleges vásárlástól és boltba járástól
 fáradságos pakolászástól és rakosgatástól
4) Biztonság, mert tudja, hogy mit iszik. Ez sok élelmiszeripai termékről nem mondható el,
hiszen nap, mint nap hallani, hogy egyes készítmények nem is azt tartalmazzák, ami rá
van írva. Nem szeretném, ha egy napon a híradóban bemondanák, hogy amit idáig ettem
minden nap káros. Pláne visszamenőleg ezzel már nem is lehet mit kezdeni. Például
valami hasonló lehetett, amikor a vezetékes víz arzéntartalmáról szóltak a hírek.
5) Kíméli környezetét. Megkíméli környezetét a PET palackok káros hatásától, hiszen nem
lebomló anyagból készülnek. Illetve a palackos víz logisztikájához tartozó felesleges
környezetkárosítástól.
6) Kényelmes. Otthon van, és nem kell sehova mennie, maximum a csapig.
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A nagy választékból nehéz választani, de korántsem célszerűtlen áttanulmányozni őket
kategóriák szerint. FIGYELEM! Egy víztisztító akár több kategóriában is szerepelhet. (pl.:a
csapra szerelhető víztisztító lehet asztali víztisztító is, mivel a mosogató csapjára van ugyan
felszerelve, de a mosogató mellett az asztalon áll)

Az alábbi fajta rendszerek kerülnek bemutatásra:
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1. Csapra szerelhető víztisztító (csapszűrő)
2. Asztali víztisztító (ez is csapra szerelhető, de az asztalon áll)
3. Pult alatti víztisztító (még nem ozmózis rendszer)
4. Ozmózis víztisztító (tulajdonképpen fordított ozmózis)
4/a. Víztartályos ozmózis víztisztító
4/b. Átfolyós, víztartály nélküli ozmózis víztisztító
5. Lúgosító, víz ionizátor (az antioxidáns Kakuk tojás)

klórmentesítés
csapszűrővel

klór és üledék
mentesítés asztali
víztisztítóval

több fázisú vízszűrés
egyéb víztisztítóval

98%-os víztisztítás
ozmózis rendszerrel

Azokat a víztisztító berendezéseket nevezzük csapra szerelhetőnek, amelyeket a mosogató
csapra szerelünk fel. Itt a szerelés szó helyett inkább a felhelyezés
lenne találóbb, hiszen 1-2 perces folyamat nem kíván semmiféle
műszaki felkészültséget. A prelátor (habosító a kifolyási részen)
eltávolítása után, akár külső, akár belső menetes a konyhai csap, a
közdarab segítségével egyszerűen felhelyezhető. Útváltó
kapcsolóval rendelkezik, mellyel szabályozható, hogy a víztisztítón
keresztül jöjjön-e a víz (tisztított víz), vagy mosogatáshoz
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szeretnénk-e vizet (szűretlen csapvizet), hiszen nem kell mindig le és felhelyezni. Állítható a
vízsugár mértéke is.

A csapszűrő eltávolítja a vízből az üledékeket (homok, iszap rozsda), a klór és
származékainak 90-95%-át, az íz, szagrontó és szerves anyagokat, egyes növényvédő
szereket, ezáltal javítja a víz ízét és illatát.
A csapszűrő a leginstantabb megoldás, amit a háztartási ivóvíztisztításban alkalmaznak.
Áruk tízezer forint alatt kezdődik, de nem éri el a 20.000.-Ft-ot.
ALAP: AquaFilter csapszűrő
ALAP:
AquaFilter
csapszűrő
TOP:
POINT
csapszűrő biokerámiával

TOP: POINT csapszűrő biokerámiával

Asztali víztisztítóknak azokat a berendezéseket nevezzük,
amelyeket a konyhai mosogató csapjára csatlakoztatunk, de a
mosogató mellett a pulton állnak. Felhelyezése hasonló a
csapszűrőéhez, hiszen útváltó csapos megoldással történik. A
felhelyezett útváltó csaptól 60-70 cm-es 3/8”-os vezeték
csatlakozik a víztisztító berendezéshez. Ez a víztisztító a
legelterjedtebb háztartási vízszűrő, hiszen egyszerű a szűrési
rendszer és alacsony a cserebetét ára, ami hosszú ideig stabilan szűr. Többfajta betéttel
kapható, mi a GAC betéttel fogunk foglalkozni és annak 2 fajtájával.
Mit szűr ki a vízből?
·

Kiszűri a vízből az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. rozsda, homok, iszap...).
Az aktív szén UDF szűrőházában polipropilén előszűrő réteg van elhelyezve.

·

Az aktív szén kiszűri (megköti) az oldott szerves szennyező anyagok (pl:
kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, növény védőszereket -peszticidek- és
egyéb vegyi anyagokat) 98%-át, oldott gázokat, műtrágyaszármazékokat és fenolokat
ez által a kellemetlen szag- és íz anyagokat.
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Eltávolítja a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő
trihalometánokat és a trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt mindig
jelen vannak.

·

Kiszűri az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt,
molibdént, kadmiumot, cinket) is.
A berendezés felszerelése rendkívül egyszerű, akár belső,
vagy külső menetes csappal rendelkezik. Útváltó csap
lehetővé teszi, hogy ne kelljen le/fel szerelni a víztisztítót,
hiszen egy „kallantyú” átállításával vezérelhetjük, hogy a
22
víztisztító felé menjen a víz, vagy pedig mosogatni szeretnénk.

A GAC betét: nagy tisztaságú kókuszhéjból előállított GAC
(Granular Activated Carbon) aktív szén szűrőbetét UDF
felépítésben. A GAC betétből kapható még ezüst+KDF kivitel is. Ennél a fajtánál a
baktériumszűrési képesség nagyobb.
VÍZSZŰRŐ TESZTEREDMÉNYEI: Ólom * 90%, Réz * 90%, Klór * 99,0%, Kloroform * 99,0%,
Lindan * 99,0%, DDT * 99,0%, Atrazin * 99,0%
Az asztali víztisztító berendezés általában egyfázisú, de elérhető belőle DUO, azaz két
szűrőházas kivitel is. Ebben az esetben a már ismert GAC betét mellett
egy 5 mikronos PP szűrőbetét kap helyet a hatékonyabb lebegőanyag
szűrés miatt. A DUO kivitel azoknál a háztatásoknál hasznos ahol az
átlagosnál nagyobb a lebegőanyag szennyezettség, például erősen
elöregedett vízvezetékek esetében.
Ez a víztisztító berendezés ideális azoknak a háztartásoknak ahol a klórmentesítés is kielégíti
az elvárást, hiszen ez a leghétköznapibb vezetékes csapvíz szűrés esetében. Fontos, az
asztali víztisztító szűrőbetétje az arzént nem tudja megszűrni.

ALAP: SpartaWater
NORMAL: SpartaWater ezüst+KDF
TOP: SpartaWater DUO ezüst+KDF
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A pult alatti víztisztító berendezések a konyhai mosogató alatt kapnak helyet. A szűrt tiszta
víz a mosogató tálcába befúrt „steril csapon” csapolható
kerámiabetétes csaptelepből. Amennyiben nem nézünk a
mosogató alá, nem is látjuk a berendezést. A víztisztítóból csak
a különálló csaptelep látszódik. Ebben az esetben a mosogató
tálcán 2db csapunk lesz. Az egyik a már megszokott
mosogatásra használt, valamint egy különálló új, amin a
tisztított vizet csapolhatjuk. Ezek a víztisztító berendezések optimális esetben minimum 3
23
lépéses vízszűréssel rendelkeznek.
A tisztítórész 3 lépcsője:
1. 5 mikronos polipropilén előszűrő egység
2. szemcsés szerkezetű aktív szén (GAC) szűrő egység
3. 1 mikronos polipropilén előszűrő egység

Mit szűr ki a vízből?
·

Kiszűri a vízből az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. rozsda, homok, iszap...).

·

Az aktív szén kiszűri (megköti) az oldott szerves szennyező anyagok (pl:
kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, növény védőszereket -peszticidek- és
egyéb vegyszerek) 98%-át, oldott gázokat, műtrágyaszármazékokat és fenolokat ez
által a kellemetlen szag- és íz anyagokat.

·

Eltávolítja a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő
trihalometánokat és a trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt mindig jelen
vannak.

·

Kiszűri az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt,
molibdént, kadmiumot) is.

Kiegészítő lehetőségek:
Univerzális és szabvány felépítésének köszönhetően további kiegészítő elemekkel
egészíthetjük ki, így növelve a vízszűrés és vízkezelés hatékonyságát. A
víztisztítási hatékonyság növelhető zsinórmembránnal, ami 0,02
mikron résméretű szűrést biztosít. Ezt kapilláris ultraszűrőként kell
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keresni, vagy S300K néven. Ebből a fajtából a prémium modell az EXITO-B pultalatti
víztisztító, amely rendkívül praktikus.
Ajánlott további kiegészítők: pH lúgosító, valamint energetizáló egység.

ALAP: S300
NORMAL: S300K ultraszűrővel
TOP: EXCITO-B
24

(tulajdonképpen fordított ozmózis, vagy reverze ozmózis)
Ez a fejezet az előbbieknél hosszabb, de érdekesebb is lesz, hiszen ezeknél a
berendezéseknél több a felmerülő kérdés. Tulajdonképpen az ozmózis víztisztító
berendezések a valósan vizet tisztító készülékek, ugyanis 95-98%-os szűrési minőséggel
dolgozik. Az ozmózis víztisztító rendszer a napjainkban ismert leghatékonyabb háztartási
ivóvíztisztító rendszer.

Ozmózis víztisztítónak azokat a víztisztító berendezéseket nevezzük, amik a fordított
ozmózis elvén, az ozmotikus nyomást kihasználva 0,0001 mikronos keresztmetszetű
membránon keresztül préseli a megszűrendő vizet. A hatékony vízszűrésnek köszönhetően
technikai (selejt) víz is keletkezik, amit a mosogató lefolyó részébe vezetünk el. Ebben a
selejt vízben találhatóak azok az anyagok és szennyeződések, amelyek nem fértek át az
ozmózis membrán szűrési keresztmetszetén. További előnye a selejt víznek az, hogy
folyamatosan mossa ki a szennyeződéseket és nemkívánatos vegyi anyagokat a
berendezésből, ezzel is garantálva folyamatosan jó vízminőséget.
Ezekhez a víztisztító rendszerekhez csatlakoztatható a legtöbb kiegészítő lehetőség. Ezeket
a lehetőségeket később fogom részletezni.

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt

.viztisztitodiszkont.hu, viztisztito-nagyker.hu, viztisztitoguru.hu

NE CSAK A KEZE LEGYEN TISZTA! HÁZTARTÁSI IVÓVÍZTISZTÍTÓ KALAUZ.

A fordított ozmózis szűrési elve. (tömör szakmaiság)
A fordított ozmózis során az oldószer (pl. tiszta víz) áramlik külső, - általában hálózati nyomás hatására a féligáteresztő membránon keresztül a magasabb koncentrációjú
oldatból (szennyezett víz) az alacsonyabb koncentrációjú oldat felé (tisztított víz). Tehát az
ozmózis áramlási iránya a nyomás - általában hálózati - hatására megfordul! A víz
tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz állandó mozgásban van, ami
folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó szennyeződéseket. A tisztításnak ez
a módja minden egyéb módszernél hatékonyabb, hiszen a membrán tulajdonságaiból
adódóan a szűrő eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyeződéseket is az
25
ivóvízből.
A fordított ozmózis elvén működő víztisztító eltávolítja a vírusokat, baktériumokat,
vegyszereket, még a radioaktív részecskéket is kiszűri. A vízkövet okozó ásványokat is
megszűri, tehát lágyítja az ivóvizet, valamint az arzént is eltávolítja!
Az ozmózis víztisztító működéséhez minimum 3BAR vezetékes víznyomás szükséges.
Amennyiben ez a nyomás nem áll rendelkezésünkre akkor nyomásfokozós berendezést kell
választani, ami folyamatosan biztosítja a víztisztító berendezés optimális működését
alacsony nyomás esetén.
Amennyiben a vezetékes víznyomás meghaladja a 6BAR-t, akkor nyomáscsökkentő
szerkezet beszerelése ajánlott.

Víztartályos ozmózis víztisztítóknak nevezzük azokat az ozmózis víztisztító berendezéseket,
amelyek puffer víztartállyal rendelkeznek. A tisztítási folyamatban helyet kap egy 12 literes
víztartály. A már megtisztított víz ide kerül eltárolásra. Fontossága a víztisztító gyorsasága
miatt van, hiszen e nélkül a víztisztító bármely vezetékes víznyomás mellet is rendkívül
lassan működne.
A víztartály ideális esetben:
Víz-kapacitás: 12 liter.
A víztartály az élelmiszeriparban használatos anyagokból
készült
Külső bevonat: rozsdamentes acél
Belső bevonat: polipropilén
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Hajlamosak lehetünk elhinni azt a tévhitet, hogy víztartályban tárolásra kerülő vízben
baktériumok szaporodhatnak el. Ez a tévhit már csak azért sem igaz, hiszen ez a víz tisztított
állapotban, mindenféle szennyeződésektől mentes, tehát nincs, mi elszaporodjon benne.
A tisztítórész 5 lépcsője
1.
2.
3.
4.
5.

lépcső/ 5 mikronos polipropilén előszűrő
lépcső/ aktívszén (GAC) előszűrő
lépcső/ 1 mikronos polipropilén előszűrő
lépcső/ RO membránszűrő (résméret: 0,0001 mikron)
lépcső/ aktív szén utószűrő házban

A víztartályos ozmózis víztisztító berendezés kapacitása (24 órára kivetített) 120-200
liter/nap (a hálózati víznyomástól és a víz szennyezettségétől függően). Egy normál
háztartás ivó és főzővíz ellátását kiszolgálják.
Ezeknek a víztisztítóknak a nagy pozitívuma a kiváló
szűrési minőségen kívül az, hogy korlátlan számú vízkezelő
egységeket tudunk kötni a tisztítási fázisok után.
Hasonlatos a LEGO-hoz.
Pl.: ásványi anyag visszasózó, lúgosító, UV lámpa,
energetizáló, stb..
(erről bővebben a kiegészítő lehetőségeknél)
A víztartályos berendezések minimum 50GPD-s membránnal vannak szerelve, ami azt
jelenti, hogy 50 gallon/napi hozamra képesek, azaz átengedő képességük erre a
mennyiségre korlátozódik napi szinten. (vízszennyezettségtől függően 120-200 liter/nap
maximális hozam) Már ez a teljesítmény is jóval meghaladja egy háztartásban elvárható
víztisztítási mennyiséget.
Természetesen nézhetnek másképpen is ki a víztartályos ozmózis víztisztító berendezések,
hiszen be lehet tenni egy esztétikus dobozba, illetve kapszulás (M szériás, a szűrőház és a
szűrőegység egyben van) szűrő egységekkel is el lehet látni őket, de az úgynevezett „3 lábú”
kivitel a háztartási ivóvíztisztítók alapja, ami nagyon stabil lábon áll és uralja az eladási
statisztikákat napjainkban is. További előnye, hogy standard méretőek a szűrőbetétek és
¼”-os csatlakozások is a háztartási ivóvíztisztítók megszokott mérete.
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2 tévedés
1. Amit néha nehezményeznek az új víztisztító berendezés vásárlók, az az, hogy lassan
folyik a tisztavíz csapból a szűrt víz. Ez azért van így, mert víztartályban lévő nyomás
hatására a gumimembrán tolja ki a vizet. Soha nem fog olyan sebességgel folyni a
tisztított víz, mint a mosogató csapból. Ez maximum 1 perc/1-2 liter rossz esetben is.
Valamint első használatbavételnél, még meg kell várnunk, amíg a 12 literes víztartály,
feltöltődik, ami eltarthat akár 1-1,5 óráig is.
2. Selejt, vagyis technikai vízképződés. Egy víztartályos rendszernél több a változók
száma. A selejt víz mennyisége függ a vezetékes víz nyomásától, a víz
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szennyezettségétől, sőt a víztartály telítettségétől is. Ha csak 3-4 dl-ként csapolunk
tiszta vizet, akkor a tartályban 11 liternél több víz van, tehát a tisztított víznek
nagyobb nyomásra van szüksége, hogy belepréselődjön a már meglévő 11 liter mellé.
Ebből az következik, hogy több lesz a selejt víz. (itt az egyenletben több a változó, de
korántsem akkora veszteség a legrosszabb számítással sem, mint amekkorának
véljük)

Senki nem szereti, ha víz a lefolyóban köt ki. Ozmózis víztisztító esetében bele kell
törődnünk, hogy a működési elv megköveteli a selejt vizet, valamint csak ezzel a járulékos
veszteséggel garantálható a kiváló vízminőség.
A selejt víz ideális estben 4:1, azaz 4 liter vízből 1 liter tiszta víz készül. Gyenge víznyomás
esetén 10:1, tehát 10 liter vízből csak 1 liter tiszta víz készül. Erre például megoldást
jelentnek a nyomáspumpával ellátott modellek.
Úgy kell viszonyulnunk ehhez, mint az autóknál a kipufogógázokhoz, vagy a régi
villanykörtéknél a melegedéshez. A teljesítménynek vannak járulékos következményei.

600.-Ft-os bruttó 1 köbméteres vízárral (csatornadíjjal egyűt 2012-ben) a legrosszabb 10:1es selejt vízképződéssel számolva is 1000 liter vízből 100 liter tisztított víz készül, tehát 1
liter tiszta víz 6.-Ft víz költségbe került a legeslegrosszabb esetben. Ennyiért még a
leggyengébb minőségű palackos vizet sem kapja meg!

Nyomás függő! Amennyiben rendelkezésünkre áll minimum 3BAR,
akkor a PurePro 105-ös modell ajánlott.
Amennyiben ez nem biztosított, akkor a 105P nyomásfokozós
modell ajánlott. A legelterjedtebb ozmózis víztisztító felépítmény.
Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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Azokat az ozmózis víztisztító rendszereket nevezzük átfolyós, víztartály nélküli
víztisztítóknak, ahol a víztisztítás valós időben, közvetlenül a felhasználás előtt kerül
tisztításra.
Rettentő kis helyigénye miatt szinte bármilyen kis helyre beszerelhető.
Nagyobb igénybevétel esetén, esetleg irodába, prémium vízminőség eléréséhez csakis ezt a
víztisztító berendezést ajánlatos.
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A rendszer 2 megkülönböztető velejárója:
1. Nagyteljesítményű nyomásfokozó pumpa, ami garantálja a nagyteljesítményű
ozmózis membránon keresztüli vízáramlás lehetőségét és gyorsaságát.
2. Emelt áteresztőképességű ozmózis membrán. A legtöbb esetben ez azt jelent, hogy
nem egy, hanem 2db nagyteljesítményű (2db 200GPD) membrán végzi a vízszűrést,
ezzel biztosítva a gyors tisztavíz csapolási sebességet.
Az átfolyós rendszerű ozmózis víztisztító is a konyhai pult alatt kap
helyett, de esztétikus doboza több lehetőséget is biztosít. Mivel
ebben az esetben nincsen víztartály, ezért elhelyezése jóval
egyszerűbb, mint víztartályos társaié. M szériás szűrőegységeinek
és a nagyteljesítményű nyomáspumpának köszönhetően
bármilyen helyzetben képes üzemelni. Függőleges, vagy akár
vízszintes elhelyezés, sem okoz problémát.

A tisztítórész 5 lépcsője
1.
2.
3.
4.
5.

lépcső/ 5 mikronos polipropilén előszűrő
lépcső/ aktív szén (GAC) előszűrő
lépcső/ 1 mikronos polipropilén előszűrő
lépcső/ 2 db nagy kapacitású ozmózis membránszűrő
lépcső/ aktív szén utószűrő házban

A zárt dobozban további 2 kiegészítő betét kaphat helyet. Amennyiben többre van igény,
azok a dobozon kívül helyezkednek majd el.

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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A doboz oldalán igényes, gyorscsatlakozós megoldással gondolkodhatunk
a vízcsövek bekötéséről.
Mivel ennél a rendszernél több változó is kikerül a képletből, sokkal
stabilabb működésre számíthatunk. Ilyen a selejt víz mennyisége is. Ez
ideális esetben ennél a rendszerű víztisztítónál 2:1-es, ami azt jelenti, hogy
2 liter vízből 1 liter tiszta víz készül. Többek között, ez a kiemelkedő
hatásfok az, ami megkülönbözteti víztartályos társaitól.
A berendezés optimálisan működik 1-7 BAR víznyomás között, de 6 BAR fölött ajánlott
nyomáscsökkentő behelyezése a készülékbe.
Az egyedülálló paraméterei, prémium minőségű nyomáspumpája és emelt teljesítményű
ozmózis membránjai miatt természetesen többe kerül a víztartályos modelleknél. A tartály
nélküli ozmózis víztisztító berendezés a háztartási ivóvíztisztítás csúcsa, mert való időben
végzi a víztisztítást.

Itt leegyszerűsödik a választás, hiszen csak 1 modell indul ebben a
kategóriában. Ez a PurePro 800DF modell.

Ezek a berendezések a vizet ionizálják, azaz két részre válasszák elektromosság segítségével,
elektródáik révén. Az elektródák ideális esetben platinával bevont titániumból készülnek.
Lúgos és savas vizet készítenek a vezetékes vízből. Ennél a fajta berendezéseknél nem a
víztisztítás minősége áll az első helyen, hanem az ionizált, antioxidáns lúgos víz, amit
végeredményként kapunk. A legjobb eredményt akkor kapjuk, ha egy ozmózis víztisztító
után kötve használjuk.
Lúgosító berendezést nem csak azért érdemes
rendelni, hogy a víz pH szintjét lúgos irányba
toljuk, hanem az ionizált víz és az antioxidáns
érték pozitív hatása miatt. Ha tiszta és lúgos
ivóvizet szeretnénk, akkor a legjobb választás egy ozmózis víztisztító és egy lúgosító víz
ionizátor összekötése. Erre példakép szolgál a PJ103-as szett.

Alap: PurePro JA103
Normál: PurePro JA303
TOP: PurePro JA703
Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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(ozmózis víztisztító berendezésekhez)
Már tudjuk, hogy az ozmózis víztisztító berendezés a háztartási ivóvíz tisztítás csúcsa, hiszen
95-98%-os vízszűrési képességével (100% nincs!) a leghatékonyabban távolít el miden fizikai
és kémiai szennyeződést a vízből. A megtisztított ivóvízzel szemben azonban újabb igények
léphetnek fel. A már megtisztított ivóvíz kiegészítését ivóvízkezelésnek nevezzük.
Amennyiben kiegészítő betétet is használunk víztisztító berendezésünkbe, arra is fel kell
készülni, hogy ezeknek a csereéjéről is folyamatosan gondoskodnunk kell, így növekszik a
fenntarthatósági költség.

Ez a legáltalánosabb kiegészítő egység. Feladata az, hogy a teljesen
megszűrt ivóvizet hasznos ásványi anyagokkal pótolja vissza,
miközben a víz ásványi ágyon halad át.

Az alábbi ionokat juttatja a megtisztított vízbe:









kalcium (Ca2+): 34 mg/l
magnézium (Mg2+): 12 mg/l
nátrium (Na+): 22 mg/l
kálium (K+): 8,5 mg/l
karbonát (CO2-3): 10 mg/l
szulfát (SO2-4): 0,3 mg/l
klorid (Cl-): 0,8 mg/l
fluorid (F-): 0,06 mg/l

A leggyakrabban felmerülő kérdés az, hogy kell-e. A háztartási ivóvíztisztításban az ozmózis
víztisztító után semmi sem „kell”, de hasznos lehet. Esetünkben az ásványi anyagok
visszapótlása hasznos, hiszen ha meg iszunk napi 2-2,5 liter tiszta vizet, jó, ha van benn
ásványi anyag. Egy másik álláspont szerint egy kis darabka sajtban is rengeteg ásványi anyag
van. Ezt el kell dönteni, hogy melyik megoldást válasszuk!

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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pH lúgosító egység feladata: a víz kémhatásának lúgos irányba történő
eltolása, továbbá a tisztavíz anti-oxidációs (ORP) szintjének
javítása. Ozmózis háztartási víztisztítóknál az enyhén savas (pH 6,56,8), illetve semleges körüli pH érték lúgos irányba tolódik el az egység
alkalmazásával: pH 7,5-9,8 érték érhető el a bemenő víz pH értékétől
és az átfolyási sebesség mértékétől függően.
Alkalmazásával a tisztavíz anti-oxidációs értéke: -80 - -120mV.
Az alábbi természetes anyagokat tartalmazza az egység:
 Turmalin 0,22gr/l
 Corosex 0,1gr/l (A corosex magnézium-oxid koncentrált formában. Feladata a víz pH
egyensúlyának megteremtése. )
 Mai fanstone
Itt is egy ásványi ágyon halad át a már megtisztított víz. A pH szint változtatható a tisztavíz
csap kifolyási sebességének állításával. Tehát minél lassabban engedjük ki a tisztacsapból a
vizet, annál lúgosabb ivóvizet fogunk kapni. Mivel az ásványi ágyon áthaladó víz
sebességétől függ a pH szint, ezért soha nem lesz pontosan kimért lúgos vizünk (ami nem is
fontos).
Miben más, mint a lúgosító víz ionizátor?
A végeredményben és működési elvében. A víz ionizátor nem ásványi ágyas lúgosítást
végez, hanem ionizálja, a vizet elektromos áram segítségével kettéválassza lúgosra és
savasra. E mellet az ORP, azaz anti oxidáns szintet is jelentősen csökkenti, valamint a víz
molekula méretét is, ami a jobb hasznosulást eredményezi.

Az AIFIR egység egy olyan termék, amely 26 féle kerámia granulátum (szemcse) keverékéből
áll, amely olyan ásványi oxidokkal van még kiegészítve, mint például
szilíciumdioxid, alumíniumoxid stb. Ezen anyagok együttes keveréke
bocsátja ki a FIR-t (infravörös sugarakat). A biokerámia betétet 1600
C°-os hevítéssel kezelik, amely lehűlést követően képes a FIR-t
kibocsátani. A FIR rezonanciát okoz a vízmolekulák között. Ez ionizálja
és aktiválja a vízmolekulákat a sejtekben és a vérben, ezáltal javítva vérkeringésünket és az
egészségi állapotunkat.

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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Az AIFIR a következőképpen hat a szervezetünkre:
- Aktiválja a víz részecskéket
- Növeli a víz Oxigénszintjét
- Segíti lebontani a zsírokat, vegyi és méreganyagokat a véráramból
- Csökkenti a test savtartalmát
- Javítja az idegrendszeri folyamatokat.
Az AIFIR működési elve:
A víz molekulák elhaladnak az üvegcsőbe helyezett kerámia golyók előtt, melytől felveszik a
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fent említett rezgéseket. (Nincs közvetlen érintkezés a golyók és a víz között.) Az
energetizált vízmolekulák felszívódnak a szervezetünkben és kifejtik jótékony hatásukat!
A bio-keramikus patron alapja az FIR (Far-infra-red rays) fény, ami azt jelenti, hogy „távoli
infravörös sugarak”. E technológiának a beceneve „light of life”, avagy az "élet fénye". A
folyamat laboratóriumban tesztelt és végfelhasználók által bizonyított.
Segítségével a víz rezgésszámát, azaz energiaszintjét növelhetjük, így kapunk PI vizet.

Az UV-lámpa feladata: a víz sterilizálása. Fúrt kutak vizének
ozmózis háztartási víztisztítóval történő kezelése esetén
elhagyhatatlan kiegészítő!
Fúrt kút esetében erősen ajánlott, hiszen a víztisztító elé bekötve
gondoskodik arról, hogy már az előszűrő egységek se
szennyeződjenek, illetve ne tudjanak megfertőződni a bizonytalan
minőségű fúrt kút miatt.
Vezetékes víz esetében biztonsági kiegészítésként szolgál az ozmózis membrán után. Ebben
az esetben ez egy biztonsági intézkedés lehet, de nem feltétlen alkalmazandó elem.

Minden jog fenntartva! Spartaco Kft/Ali Zsolt
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Köszönöm, hogy végigolvasta ezt a kiadványt. Bízom benne, hogy hasznos információkat
kapott, amelyet remélem kamatoztatni is fog a közeljövőben.
Amennyiben további kérdései is lennének a háztartási ivóvíztisztítással kapcsolatban,
kérem, keressen az alábbi elérhetőségek egyikén.
e-mail: ali.zsolt@spartacokft.hu
telefon: 06/30-901-7656
web: viztisztitodiszkont.hu , viztisztito-nagyker.hu
szakmai blog: viztisztitoguru.hu
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