
 
 

HUTIRA BRNO prezentuje nejmenší úpravnu vody řady CCW 
 
Brno – 4. září – Novinka od společnosti HUTIRA BRNO s kapacitou 1,5 m³/h doplňuje nabídku 

kontejnerových úpraven s názvem Křišťálově čistá voda (Crystal Clear Water – CCW), kterou už 

společnost nabízí dva roky. Nový typ úpravny je mnohem menší a také mobilnější.  

 

Křišťálově čistá voda nyní v menším provedení 

Nová úpravna vody je specifická především svojí velikostí. Jde o upravený model s kapacitou 1,5 m³/h, 

který je možné umístit například i na přívěs za osobní automobil o rozměrech 2 650x1 240 mm. „Nový 

model doplňuje již dříve představené CCW kontejnerové úpravny vody, které mají kapacitu 

5 až 30 m³/h a které se využívají nejen pro zásobování pitnou vodou, ale i pro průmyslové účely nebo 

provozování bazénů a koupališť,“ říká Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA BRNO.  

 

Unikátní technologie úpravy vody 

Základem dvoustupňové úpravy povrchových i podpovrchových zemních vod je hydraulický pulzní čiřič 

se segmentovaným míchadlem. Druhý separační stupeň pak pracuje s tlakovým pískovým filtrem. 

„Novinka využívá stejnou technologii, která se nám osvědčila u větších kontejnerových řešení,“ popisuje 

úpravnu Tomáš Stone. Dávkování chemických látek je řízeno na základě signálu z impulsního 

vodoměru. Upravená voda je desinfikována UV lampou a desinfekční látkou. „Provozní náklady se 

pohybují mezi 5 a 8 korunami za m³ v závislosti na kvalitě surové vody,“ dodává.  

 

Mezi úplně prvními uživateli, kteří mohli ochutnat vodu upravenou touto novinkou, byli vojáci Armády 

ČR. „V průběhu července se uskutečnila prezentace pro 13. dělostřelecký pluk Jaselský. Ukázka proběhla 

u vodní nádrže v CHKO Brdy. Zúčastnili se jí technici, zdravotníci ale i kuchaři z vojenského útvaru. 

Osobně se jí zúčastnil i velitel plk. Ing. Ivan Mráz, Ph.D.,“ dodává Tomáš Stone. „Armáda a záchranné 

složky mohou naše zařízení na úpravu vody využívat například při humanitárních akcích.“ 

 

O společnosti HUTIRA  

Společnost HUTIRA působí na českém trhu od roku 1990. Zabývá se dodávkou a výrobou zařízení pro 

plynárenství, vodárenství a energetiku. Provádí také revize a zkoušky plynových zařízení. V oblasti 

vodárenství nabízí malé vodoměrné šachty a úpravny vody HUTIRA CCW. Na českém trhu zastupuje 

nadnárodní společnost EMERSON, která je výrobcem regulační techniky FISHER, FRANCEL a TARTARINI. 

Další informace lze najít na webu www.hutira.cz.  

http://www.hutira.cz/

