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Sednove

Vesivahti

Ratkaisut
vesiongelmiin

Kemikaalittomat ja luonnonmukaiset ratkaisut
Luonnollisesti virtaava vesi
Kuten luonnosta huomataan,
on virtaava vesi aina raikasta.
Se ei jäädy talvella eikä se
vanhene kesällä. Tähän luonnonmukaiseen ja kemikaalittomaan toimintaan perustuvat
Sednoven vedenkäsittelyratkaisut.

Kaivoveden ilmastus
Radon- ja rikkivetyongelmiin
Sednoven ilmastusratkaisu on
luonnonmukainen ja kemikaaliton menetelmä, joka poistaa
veteen liuenneet “hajukaasut”
kuten rikkivedyt ja terveydelle
haitallisen Radonin.

ilma

Lämpötilamittaus
+15 EC
0 EC
-15 EC
-25 EC
-35 EC

Kosteusvalvonta

Juoksutusventtiili

Virtausjaksojen
ajoitus
Hälytystoiminnot

Sednove-Vesivahti TKS-sarjan
tuotteet ovat käyttöveden älykkäitä virtausautomaatteja. Niitä
käytetään ohjaus- ja valvontalaitteena mm. kaivoveden ilmastukseen, vesijohtoverkossa veden seisomisesta johtuviin laatu-, jäätymis- ja lämpenemisongelmiin sekä ylläpitämään vesijärjestelmän hyvää
toimintakuntoa.

hapetusliitäntä

Sednove-Vesivahti
on virtausautomaatti
Sednove-Vesivahti tekee käyttövesiverkostoon lyhyitä virtausjaksoja avaamalla juoksutusventtiiliä. Virtausjaksojen
lukumäärä vuorokaudessa tai
tunnissa määräytyy ulkoilman
lämpö- tai pakkasasteiden
mukaan. Virtausten säätötapa
valitaan vesiongelman ja
käyttötarpeen mukaan.

Hajuhaitat taivaan tuuliin

Heidi Åkerblom & Kari Vaskelainen

Näppärä asentaa

vesi

ilmastuskierto
vesi-ilma
seos

Ilmastuskierto voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, joihin
Sednovella on asennusvalmiit
laitepaketit. Näistä valitaan
yhteistyössä asiakkaan kanssa
kohteeseen parhaiten sopiva
asennusratkaisu.

kaivo

Sednoven ilmastusratkaisu
perustuu kaivoveden kierrätykseen ja siinä tapahtuvaan veden hapettumiseen ja kaasujen
vapautumiseen. Järjestelmä ei
vaadi erillisiä pumppuja tai
säiliöitä, koska puhdasvesireservi syntyy kaivoon verkoston olemassa olevalla pumpulla. Sednove Vesivahti ohjaa
ja valvoo ilmastuskiertoa.

Kuvassa ilmastuskierron osat ja
keinokulutuslinja kaivon teknisessätilassa.

Heidin ja Karin idyllinen uudisrakennus Sipoo Söderkullassa
on maaseudun rauhassa. Tätä
idylliä on rikkonut kaivoveden
epämiellyttävä sivuhaju. Kari
etsi internetin kautta tietoa ja
löysi sieltä Sednoven ilmastusratkaisut haju ja radon ongelmiin. Kari laati kuvauksen
vesiongelmasta sekä kaivon
asennusteknisistä ratkaisuista
ja lähetti ne Sednoveen. Tietojen perusteella Sednove laati
vesiongelmaan ja sen asennukseen parhaiten sopivan ratkaisun. Laitepaketti 54030066

Sednove tarkoittaa tapaa
toimia uudella tavalla.
Non Nova, Sed Nove ts.
ei uutta, mutta kuitenkin
uutta.

Laitepaketti 34030055

Kysy tarjoukset !

Seisovan veden laatuongelmat

Jakeluputkien jäätymisenesto
Kuvassa jakeluputkien jäätymisenesto,
jossa juoksutusventtiili on asennettu
jäätyvän putkilinjan
päähän. Juoksutusvesi on ohjattu pesukoneen suppiloliitäntään, jonka reunaan
on asennettu kosteusvalvonta.

LämpötilaLämpötilamittaus
mittaus

Laitepaketti 54030034

Jäätyvä
kohta
Kosteusvalvonta
1000 m
Vihun
vesiosuuskunta

Seisovan veden
laatuongelma

"Vesivahti poisti yhdellä kertaa kaksi ongelmaa
putken jäätymisen ja seisoneen veden makuhaitan." kertoo Aila Väkelä Jämijärven mökiltä
saaduista kokemuksista. Laitepaketti 54030034

K = 45 cm, D = 25 cm

10 - 30 L/min.
Paino 5 - 7 kg

Sednove suodattimet
Sednoven ilmastus hapettaa
veteen liuenneen raudan sellaiseen muotoon, että se on helposti suodatettavissa Sednoven PURE 5000 sarjan suodattimilla. Hapettunut (oksidoitunut) rauta sitoo samalla myös
mangaania. Rengas-/pintakaivoissa hapettuneen raudan
osuus on luonnostaan paljon
suurempi, kuin porakaivoissa.
Näin ollen PURE 5000 SIO ja
5001 PE suodattimet sopivatkin
rengaskaivoille yleensä sellaisenaan ilman hapetuslaitteita.
Sednove PURE 5000-suodatinsarjasta löytyvät ratkaisut
useimpiin vesiongelmiin kuten:

• rauta, kivennäsimaalajit
• kalkki, uraani
• maku, väri
Suodattimet sopivat myös
vesijohtovedelle mm. kalkin ja
kloorin suodatukseen.

Kosteus- ja tulvavalvonta
Sednove Vesivahti ohjausyksiköt
sisältävät vakiona monipuolisesti
laajennettavat kosteus- ja tulvavalvontatoiminnot.
Hälytyslähtöön voidaan kytkeä
merkinantolaite tai kiinteistön
pääventtiili, joka sulkeutuu
hälytyksen tullessa.
Vesivahdin käyttökohde:
- kaivoveden ilmastus
- jäätymisenesto
- muu veden käsittely tai
laadunparannus
Hälytyslähtöön
kytketty
venttiili

Kaapeleiden
1. haaroitusrasiat
2.
1.

Kiinteistön pääventtiili
ja ohivirtauspiiri

2.

3.

Kosteusvalvontasensorit 1...5 kpl

Ilmastuskierto

Puh. 0440 - 535 123 sednove@sednove.fi
Kotipaikka: Loviisa
www.sednove.fi
Y 0975769-1

Imuilman
suodatin

Tehoilmastus
Radonongelmaan

Kaivovedenilmastus
Sednoven ilmastuslaitteet rikkivedyn ja radoninpoistoon mahtuvat pieneen 25x25x35 cm
tilaan. Menetelmä sopii myös
raudan hapetukseen ja suodatukseen yhdessä 5000-sarjan
suodattimien kanssa. Laitteet
toimivat ilman kemikaaleja ja
ovat lähes huoltovapaita. Hinnat määräytyvät vesiongelman
ja asennustavan perusteella.

5002 AC

Väri- ja makuhaitat

Pinnan
puhdistus

Sednoven PURE 5002 AC aktiivihiilisuodatin on ratkaisu
useisiin laatuongelmiin kuten
haju, maku ja väri. Aktiivihiili
poistaa bakteeritoksiineja,
klooria, ammoniakkia, maaperästä ja eri materiaaleista liuenneita orgaanisia jäämiä sekä
jossakin määrin myös eri metalleja. Suodatin puhdistetaan
aika-ajoin kevyesti pyyhkien.

5003 IE

Kalkinpoistosuodatin

Patruunan
irrotus

Kalkki saostuu pesukoneiden,
höyrysaunojen ja -uunien rakenteisiin ja pahimmillaan voivat rikkoa laitteen. Sednoven
PURE 5003 IE suodatin sisältää
ioninvaihtohartsia, johon kalkki
ja veden muut epäpuhtaudet
kiinnittyvät. Tehonsa menettänyt patruuna elvytetään takaisin käyttökuntoon upottamalla
se ruokasuolaliuokseen.

Kosteus- ja tulvavalvonta

Laitepak. 54030090
Pääventtiili ja ohituslinja

TKS -sarjan virtausautomaateissa on vakiona kosteus- ja
tulvavalvontatoiminnot. Niihin
voidaan kytkeä 1...5 kpl valvontapisteitä ja hälytyslähtöön
voidaan kytkeä esim. kiinteistön pääventtiili. Tyyppi MSC
210 on pelkästään kosteusvalvonnan keskusyksikkö, jossa
on 2 kpl monipuolisesti käytettäviä hälytyslähtöjä.

5000 SIO

Nopea ja
edullinen
hiekan vaihto

Uusi 5001 PE

*Vastavirtauuhtelu

5004 IE

Kuvun
irrotus

1.

Karkea esisuodatin
Sednoven PURE 5000 SIO on
kvartsihiekkapohjainen esisuodatin. Sitä käytetään suojaamaan muita suodattimia karkealta lialta ja tukkeutumiselta.
Suodatin sisältää vakiona vastavirtahuuhtelun.* Huuhtelussa
hiekan jyvät saadaan pyörteiseen liikkeeseen, jolloin niihin
tarttunut lika irtoaa huuhteluveden mukana.

Rauta- ja kivennäismaalajisuodatin
Sednoven PURE 5001 PE suodattimessa on neljä polyeteenisuodatinpatruunaa. Polyeteeni
on huokoinen materiaali, johon
mm. hapettunut rauta tehok* sisältää
kaasti tarttuu. Toimitus
vastavirtahuuhtelun, jolla tukkeutuneet suodattimet puhdistetaan.

Ongelmana uraani
Sednoven PURE 5004 IE suodatin on suunniteltu vesipistekohtaiseen uraanin poistoon.
Se asennetaan tekniseentilaan
jakotukin yhteyteen esim. keittiön kylmävesilinjaan.
Suodattimen toiminta perustuu hyvin huokoiseen ioninvaihtohartsiin. Käytetty hartsi
voidaan hävittää normaalina
kaatopaikkajätteenä.

Jäätymisenesto

Venttiili jakeluputken
päässä

1. Laitepak. 54030027
2. Laitepak. 54030026

2.
-sisäputket
PA

Sisäputkiasennus

Sednovella on jäätymisenestoon kaksi vaihtoehtoa; 1. juoksutusventtiili on jäätyvän putkilinjan päässä ja 2. nk. sisäputkiasennus, jossa jäätyvän putkilinjan sisään pujotetaan ohut
PA-putki. Tällä saadaan putken
sisään kaksisuuntaiset virtaukset. Vesivahti tekee virtauspulsseja avaamalla juoksutusventtiiliä lämpötilan mukaan.
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