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In{talacije pitne vode
Kaj lahko storimo za higiensko ustrezno in{talacijo pitne vode ?

N

eopore~na pitna voda je predpogoj za na{e zdravje. V osnovi
je pitna voda pokvarljiva prehrambena teko~ina.

Njene lastnosti se spreminjajo v stiku z
zrakom ali materiali, segrevanjem ali mirovanjem, ob tem pa pitno vodo lahko tudi
spremlja razmno`evanje bakterij. Zakoni in
pravilniki dovoljujejo majhne koncentracije
pesticidov, nitratov in nitritov, ki naj ne bi
{kodili zdravju ljudi. Kljub temu so te majhne koncentracije organskih in anorganskih
molekul lahko zadosten vir energije za
razmno`evanje mikroorganizmov.

Ker so poleg var~evanja z vodo v
sredi{~u pozornosti tudi ukrepi za
var~evanje z energijo, lahko razmeroma nizke temperature vode v vodovodni in{talaciji predstavljajo nevarnost za
pojav bakterij. Povzamemo lahko, da so
idealne razmere za razvoj nevarnosti v
pitni vodi pri temperaturnem obmo~ju
od 25 do 45C. Z vi{jim temperaturnim re`imom ogrevanja sanitarne vode
tako zmanj{ujemo nevarnosti za pojav in
razmno`evanje nevarnih bakterij.
Da bi se `e v fazi na~rtovanja ustreznega
sistema oziroma vodovodne in{talacije izognili
vsem kasnej{im potencialnim nevarnostim, je
potreben strokovno usposobljen projektant,

ki poleg va{ih `elja upo{teva vse veljavne
predpise in standarde za pitno vodo. Zlato
pravilo projektiranja je, da mora biti pitna
voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini
in primerne kakovosti. Zagotoviti je namre~
potrebno, da pitna voda neprenehoma kro`i, s
~imer se izogibnemo mrtvim rokavom.
Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca
vodovodnih in{talacij, ki mora biti strokovno
usposobljen, poznati predpise in materiale
ter izvajati dela tako, kot jih je predvidel in
opredelil projektant. Spremembe materialov
zaradi cenovnega u~inka niso dopustne,
saj je nenazadnje {e kako pomembno, da
se v in{talacijah ne uporabljajo razli~ni
materiali. Tak{no ravnanje predpostavlja
korozijo, prekomerno nabiranje vodnega
kamna, nenadzorovano zastajanje vode,
razmno`evanje bakterij kot tudi neustrezne
pretoke v in{talaciji.

Pri izvedbi vodovodne instalacije lahko
izbiramo razli~ne tehnike spajanja. Za
pitno vodo se v prete`ni meri uporablja
mehansko spajanje s tehnikami: Profipress,
Sanpress, Sanpress-inox in Raxofix. Lahko

pa tudi uporabimo navojne podalj{ke iz
rde~e litine, ki na prepre~ujejo galvanske
~lene v sami in{talaciji.
Da bi se vnaprej izognili prete~im nevarnostim iz naslova na~rtovanja in izvedbe
vodovodnih in{talacij, je nem{ki proizvajalec
VIEGA razvil in na trgu predstavil revolucionarno novost poimenovano RAXOFIX. Gre
za sistem fitingov iz rde~e litine, ki zagotavlja hitro, enostavno in zanesljivo spajanje.
Tak{en sistem dosega visoke standarde in
izpolnjuje stroge mejne vrednosti, ki jih narekuje evropska zakonodaja s podro~ja pitne
vode. In{talacije izdelane s sistemom Raxofix
zagotavljajo izredno nizke tla~ne izgube, ob
tem pa dosegajo odli~ne preto~ne lastnosti,
ki pu{~ajo obi~ajne cevne sisteme na trgu
dale~ za seboj. Manj{e dimenzije pomenijo
prihranke pri fitingih, ceveh in izolaciji in
nenazadnje tudi delu, saj je zaradi edinstvenih elementov in re{itev izvedba enostavnej{a
z ocenjenim prihrankom ~asa do 30%.
V kolikor si `elite dodatnih informacij
izbranih vsebin vas vabimo, da obi{~ete
[tern Akademijo, kjer si na prakti~nih primerih lahko ogledate primere ustreznih re{itev,
prav tako pa je namenjena izobra`evanju in
usposabljanju projektantov, trgovcev, izvajalcev in kon~nih uporabnike. •
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Za vse dodatne informacije pokli~ete:
04/277-98-00 ali emai: akademija@stern.si

