
Zabezpieczenie instalacji wodociągowych

PREMIUM-/LONGLIFE-LINE
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JUDO centrum szkoleniowe 
Winnenden, Niemcy

Centrum administracyjno 
szkoleniowe, Winnenden, Niemcy

JUDO BeNeLux,  
Bruksela

Dział techniczny/produkcja,
Backnang, Niemcy

JUDO Austria
Stockerau

JUDO France S.à.r.L.
Strasburg, Francja

JUDO Szwajcaria
Liestal

JUDO Water Treatment Inc.
Toronto, Kanada

Od ponad 75 lat JUDO jest jedną z wiodących firm światowych w dziedzinie uzdatnia-
nia wody, wprowadzając przez cały ten okres nowe i innowacyjne rozwiązania techni-
czne w branży uzdatniania wody, stosowane w różnych dziedzinach życia, z zachowaniem 
odpowiedzialności za swoje wyroby.
Właśnie dlatego JUDO jest chętnie wybieranym partnerem przez firmy z branży sanitarnej, 
hurtowej i biura projektowe do współpracy w dziedzinie zastosowań mieszkaniowych, han-
dlowych, hotelarskich, prozdrowotnych czy też przemysłowych. 

Made in Germany - z zapleczem na całym świecie

Przywiązujemy dużą wagę do ciągłego zapewniania jakości i dlatego rozwój produktów jak 
i ich wytwarzanie odbywają się w całości wyłącznie w Niemczech. Jednakże dzięki centrom 
regionalnym oraz naszym partnerom dystrybucyjnym w ponad 50 krajach, których liczba 
nadal rośnie, nasza sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem cały świat.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz obszerna wiedza techniczna mogą przynieść korzyść 
również Wam.

Oto JUDO
Ponad 75 lat partnerstwa

Innowacyjność, jakość i partnerstwo to 
fundamenty, na których od ponad 75 lat 
budowana jest nasza firma. 

Hartmut J. Dopslaff, CEO JUDO Wasseraufbereitung
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Tam gdzie zapewnienie bezpieczeństwa domowych insta-
lacji wodnych i przyłączonej do nich armatury odgrywa 
kluczową rolę, z odpowiednim rozwiązaniem przychodzi 
JUDO, oferując swoje optymalne rozwiązania w posta-
ci wysokiej jakości filtrów ochronnych oraz urządzeń do 
zmiękczania wody i zapobiegania tworzeniu się kamienia 
kotłowego. Produkty JUDO to nie tylko solidna konstru-
kcja i wysoka trwałość użytkowa. Zostały one również za-
projektowane z myślą o zapewnieniu wysokich standardów 
higieny. W efekcie uzyskaliśmy produkty, które gwarantują 
długą, bezawaryjną pracę spełniając jednocześnie wysokie 
normy w zakresie czystości wody pitnej. 

Ochrona instalacji domowych i... 
święty spokój dla użytkowników

Czystość i higiena

Higiena eksploatacji zawsze należała do priorytetów firmy 
JUDO. Dlatego właśnie urządzenia typu i-soft TGA 2 oferują 
w tym zakresie takie rozwiązania jak pracujące równo-
legle kolumny zmiękczające, zapewniające ciągły dostęp 
do zmiękczonej wody przy optymalnym rozprowadzeniu 
strumienia wody w połączeniu z niewielką ilością żywicy 
jonowymiennej wysokiej wydajności oraz zoptymalizowaną 
częstotliwością regeneracji, które zapewniają spełnienie 
najwyższych, obowiązujących wymagań dotyczących hi-
gieny eksploatacji.
Higiena odgrywa również niezwykle istotną rolę w 
obsłudze urządzeń filtrujących JUDO. Filtry LONGLIFE-Line 

wyposażone są w urządzenia czyszczące z powłoką ze sre-
bra, zaś urządzenia serii PREMIUM-Line z wkładami filtra-
cyjnymi w pełni powlekanymi warstwą srebra, zapobiegają 
rozwojowi bakterii w samym urządzeniu.
Ponadto dla wszystkich urządzeń filtrujących opracowano 
wyjątkowo skuteczny system płukania wstecznego. Dzięki 
niemu czyszczenie wkładu filtracyjnego uruchamia się od 
ręki.
I tak np. filtry serii PREMIUM-Line posiadają system czyszc-
zenia za pomocą punktowych dysz rotacyjnych (tzw. "Point-
Rotation"), który czyści wkład wodą filtrowaną miejsce obok 
miejsca bez przerywania dopływu wody do obiektu.

Kompleksowa ochrona przed zanieczyszczeniami, kamie-
niem kotłowym i korozją przy zapewnieniu wysokich stan-
dardów higieny.

Ilustracja przedstawia kolejność montażu w instalacji za 
wodomierzem.

 JUDO PROFI-PLUS - filtr zabezpieczający z płukaniem  
 wstecznym, z powlekanym warstwą srebra wkładem  
 filtracyjnym zwiększającym ochronę przed rozwojem  
 bakterii w urządzeniu.

	 JUDO i-soft TGA 2 - inteligentny układ zmiękczania wody 

➀

➁
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Liczba szkód, jakie co roku powodowane są w niechronio-
nych przewodach rurowych, armaturze i urządzeniach, sięga 
tysięcy. Przyczynami tych kłopotów są często małe drobiny 
piasku i zanieczyszczeń przedostające się do instalacji wraz 
z wodą z sieci wodociągowej.

Jak to się dzieje? Cząsteczki takie tworzą niebezpieczne 
związki elektrochemiczne powodujące korozję, odkładanie 
się rdzy, a nawet rozerwanie rury. Drobiny te mogą 
prowadzić również do poważnych zniszczeń baterii, arma-
tury i elementów grzewczych, a także urządzeń domowych.

Filtracja
Małe cząstki, duże kłopoty

Ochrona kosztownego wyposażenia technicznego, instalacji 
wody pitnej, baterii czy podgrzewaczy wody jest zazwy-
czaj uregulowana odpowiednimi ustawami, dyrektywami 
lub normami. Istotniejszym czynnikiem jest jednak ludzkie 
zdrowie. Z tego właśnie powodu większość wytycznych w 
zakresie higieny narzuca określone wymagania dotyczące 
czystości instalacji wodnych i zawartości cząstek stałych.

 przedostawanie się drobin 
 wżery korozyjne niechronionych
 instalacji
 zmniejszony przepływ
 zablokowane urządzenia
 napowietrzające
 wadliwe działanie
 kosztowna konserwacja
 i naprawy

Brak filtra może być kosztowny
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PREMIUM-Line

Stały dopływ wody również 
podczas płukania wstecznego

Zasada "Point-Rotation" sprawdziła się już w dziesiątkach 
tysięcy urządzeń. Podczas płukania wstecznego przy użyciu 
dysz rotacyjnych, pokryty srebrem wkład filtracyjny jest 
poddawany oczyszczaniu przez odsysanie, przy wykorzysta-
niu wody filtrowanej, nie powodując jednocześnie przerwy 
w dostępności wody w instalacji obiektu.

Brzęczyk
przypominający 
o konieczności 

wstecznego
płukania filtra

Flansza przyłączeniowa 
QUICKSET-E umożliwia 

montaż zarówno na 
rurociągu pionowym jak i 

poziomym

Pokrętło do
ręcznego 
uruchamiania 
płukania wstecznego 

3 punktowe 
dysze odsysające 
zapewniające wysoką 
skuteczność czysz-
czenia powlekanego 
warstwą srebra wkładu 
filtracyjnego (zasada 
Point-Rotation)

Typ:
PROFI-PLUS 1"

Skuteczne płukanie wsteczne

Zrzut popłuczyn 
(ø 50 mm) wg norm 
niemieckich

Ten chroniony patentem wyna-
lazek firmy JUDO, wzboga-
cony o funkcję zapobiegania 
rozwojowi bakterii, wyznacza 
nowe standardy. Filtry serii 
PREMIUM-Line wyposażone 
są w powlekany warstwą srebra 
wkład filtracyjny ze stali nie-
rdzewnej.
Rozwiązanie takie umożliwia 
firmie JUDO zaoferowanie op-
tymalnego systemu zapobiega-
nia rozwojowi bakterii w samym 
filtrze, przyczyniając się tym sa-
mym do rozwoju świadomości 
higieny wody pitnej.

Powlekany warstwą srebra wkład 
filtracyjny ze stali nierdzewnej.

Powlekany
warstwą srebra 
wkład filtracyjny 
zapobiegający
rozwojowi
bakterii
wewnątrz
urządzenia
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PREMIUM-Line - filtry klasy premium

 Czystość:
 Skuteczna ochrona przed dopływem cząsteczek zanieczyszczeń.
 Higiena:
 Dodatkowa ochrona przed rozwojem bakterii dzięki zastosowa- 
 niu wkładu filtracyjnego powlekanego warstwą srebra.
 Ekonomiczność:
 Brak konieczności wymiany kosztownych wkładów.
 Łatwość użytkowania:
 Łatwe płukanie wsteczne bez przerywania dopływu wody.
 Skuteczność:
 Płukanie wsteczne z zastosowaniem punktowych dysz 
 rotacyjnych ("Point-Rotation").

Dodatkowe funkcje wersji PROFIMAT-PLUS w stosunku do PROFI-PLUS:

 Automatyczne płukanie wsteczne:
 Dostępny w 2 wersjach: ze sterowaniem czasowym (AT) z opcją  
 nastawy płukania wstecznego w odstępach godzinnych, 
 dziennych, tygodniowych lub miesięcznych oraz ze sterowaniem  
 czasowym i różnicą ciśnień stosowaną podczas płukania 
 wstecznego (ATP). Druga wersja doskonale sprawdza się w   
 przypadku zmiennej jakości wody lub w układach z obiegiem   
 zamkniętym. Częstotliwość płukania i poziom różnicy ciśnień   
 można nastawiać stosownie do własnych potrzeb.

Filtr z płukaniem wstecznym JUDO PROFI-PLUS
Filtr z automatycznym płukaniem wstecznym PROFIMAT-PLUS

Filtr z automatycznym 
płukaniem wstecznym 
JUDO PROFIMAT-PLUS

Filtr z płukaniem wstecznym
JUDO PROFI-PLUS

JUDO PROFI-PLUS
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Obudowa z wysokogatunkowego 
tworzywa sztucznego PN 16 (1½" i 2" z żeliwa powle-
kanego tworzywem sztucznym): opatentowane przyłącze 
w postaci gwintowanej, mosiężnej flanszy montażowej; 
pokryty warstwą srebra wkład filtracyjny ze stali nierdze-
wnej z dodatkową ochroną antybakteryjną; pokrętło do 
płukania wstecznego (z automatyczną funkcją przypo-
minania o terminie płukania filtra w modelach od ¾" 
do 1¼") z zastosowaniem systemu punktowych dysz ro-
tacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej 
części obudowy.

Typ JPF+ JPF+ JPF+ JPF+ JPF+

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny przy spadku 
ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m3/godz.

4,1 (6,7) 4,7 (7,6) 5,3 (8,5) 13 (18) 16 (22)

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
130
280
165

195
130
280
165

230
130
280
165

252
154
329
97

280
154
329
97

Nr zamówienia 8010072 8010073 8010074 8107012 8107013

JUDO PROFIMAT-PLUS
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Jak dla modelu JPF+ dodatkowo z - 
napędzaną silnikiem - funkcją automatycznego płukania 
wstecznego; zasilanie 230 V/50 Hz; elektroniczne ste-
rowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii za 
pomocą diod sygnalizacyjnych i brzęczyka; 
Opcje sterowania płukaniem wstecznym:
sterowanie T: dla JPF+ -AT ¾" - 2" ze sterowaniem cza-
sowym, z możliwością regulacji godzinowej, dziennej, 
tygodniowej, miesięcznej oraz uruchamiania ręcznego.
sterowanie TP: dla JPF+ -ATP ¾" - 2" jak wyżej z 
dodatkową funkcją regulacji różnicy ciśnień wymaganej 
do uruchamiania płukania wstecznego (możliwość regu-
lacji różnicy ciśnień do wartości 1 bar).

Typ JPF+ -A JPF+ -A JPF+ -A JPF+ -A JPF+ -A

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny przy spadku 
ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m3/godz.

4,1 (6,7) 4,7 (7,6) 5,3 (8,5) 13 (18) 16 (22)

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
133
335
165

195
133
335
165

230
133
335
165

252
158
402
97

280
158
402
97

Nr zamówienia: sterowanie T 8020104 8020105 8020106 8307012 8307013

Nr zamówienia: sterowanie TP 8020107 8020108 8020109 8020069 8020073

 Rozpoznaje automatycznie  
 nieszczelności w instalacji  
 domów jednorodzinnych.
 Zatrzymuje przepływ wody  
 przy pęknięciu instalacji.
Nr zamówienia 8140011

JUDO PRO-SAFE
Opcja dodatkowa - zabezpie-
czenie przeciw zalewowe.

Złożony wniosek
o atest do PZH
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 Czystość:
 Skuteczna ochrona przed dopływem cząsteczek  
 zanieczyszczeń.
 Higiena:
 Dodatkowa ochrona przed rozwojem bakterii dzięki 
 zastosowaniu wkładu filtracyjnego powlekanego warstwą  
 srebra.
 Ekonomiczność:
 Brak konieczności wymiany kosztownych wkładów.
 Łatwość użytkowania:
 Łatwe płukanie wsteczne bez przerywania dopływu wody.
 Skuteczność:
 Płukanie wsteczne z zastosowaniem punktowych dysz 
 rotacyjnych ("Point-Rotation").

Dodatkowe funkcje wersji PROFIMAT w stosunku do wersji PROFI-QC:

 Automatyczne płukanie wsteczne:
 Dostępny w 2 wersjach: ze sterowaniem czasowym (AT) z  
 opcją nastawy płukania wstecznego w odstępach godzinnych,  
 dziennych, tygodniowych lub miesięcznych oraz ze sterowaniem  
 czasem i różnicą ciśnień stosowaną podczas płukania wstec- 
 znego (ATP). Druga wersja doskonale sprawdza się w przypadku  
 zmiennej jakości wody lub w układach z obiegiem zamkniętym.  
 Częstotliwość płukania i poziom różnicy ciśnień można  
 nastawiać stosownie do własnych potrzeb.

Filtry z płukaniem wstecznym JUDO PROFI-QC oraz
Filtry z automatycznym płukaniem wstecznym PROFIMAT

Filtr z automatycznym 
płukaniem wstecznym
JUDO PROFIMAT

Filtr z płukaniem wstecznym
JUDO PROFI-QC

JUDO PROFIMAT DN 65 - 200
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Jak dla modelu JPF dodatkowo z - 
napędzaną silnikiem - funkcją automatycznego płukania 
wstecznego; zasilanie 230 V/50 Hz; elektroniczne ste-
rowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii za 
pomocą diod sygnalizacyjnych i brzęczyka; Opcje ste-
rowania płukaniem wstecznym:
sterowanie T: możliwość nastawy godzinowej, dziennej, 
tygodniowej lub miesięcznej. Przycisk uruchamiania 
ręcznego.
sterowanie TP: dla modeli JPF-ATP DN 65  - 100 jak 
w wersjach ze sterowaniem czasowym z dodatkowym 
przełącznikiem różnicy ciśnień (możliwość regulacji 
różnicy ciśnień do wartości 1 bar). Dla modeli JPF-ATP 
DN 125 - 200 z oddzielnym sterownikiem i sterowaniem 
czasowym i różnicą ciśnień za pomocą manometru 
różnicowego z zakresem nastawy do maks. 1 bar, ster-
ownik wyposażony jest w styk bezpotencjałowy do prze-
kazywania komunikatów o błędach.

JUDO PROFI-QC DN 65 - 200
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Obudowa z wysokogatunkowego 
żeliwa PN 10 (DN 65: PN 16), od strony zewnętrznej i 
wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa 
sztucznego, pokryty warstwą srebra wkład filtracyjny ze 
stali nierdzewnej z dodatkową ochroną przed rozwojem 
bakterii wewnątrz urządzenia, duże pokrętło płukania 
wstecznego z wykorzystaniem systemu punktowych 
rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia ("Point-
Rotation") z funkcją równoczesnego oczyszczania 
przezroczystej części obudowy, z przyłączem ¼" na 
manometr różnicowy. 

Typ JPF-A JPF-A JPF-A JPF-A JPF-A JPF-A

Rozmiar przyłącza DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Przepływ nominalny przy 
spadku ciśnienia o 0,2 
(0,5) bar w m3/godz.

25 (28) 50 (65) 60 (78) 100 150 200

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej
środka rury
Głębokość poniżej
środka rury

240
185
405

159

320
232
475

166

320
232
485

176

560
250
505

191

560
474
528

207

600
474
544

238

Nr zamówienia: T 8307014 8020033 8020034 - - -

Nr zamówienia: TP 8020038 8020039 8020040 8020035 8020036 8020037

Typ JPF-QC JPF-QC JPF-QC JPF-QC JPF-QC JPF-QC

Rozmiar przyłącza DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Przepływ nominalny przy 
spadku ciśnienia o 0,2 
(0,5) bar w m3/godz.

25 (28) 50 (65) 60 (78) 100 150 200

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej 
środka rury
Głębokość poniżej 
środka rury

240
185
349

159

320
232
419

166

320
232
429

176

560
250
446

191

560
474
469

207

600
474
485

238

Nr zamówienia 8107014 8010033 8010034 8010035 8010036 8010037
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Złożony wniosek
o atest do PZH

LONGLIFE-Line - z technologią elementów ceramicznych

 Ekonomiczność:
 Brak konieczności skomplikowanej wymiany kosztownych  
 wkładów.
 Wysoka trwałość użytkowa:
 Dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii zaworu 
 zrzutowego, zawierającego elementy ceramiczne.
 Oszczędność wody:
 Mniejsze zużycie wody dzięki szybkiemu cyklowi płukania  
 wstecznego.
 Praktyczność:
 Nieprzerwany dopływ wody podczas cyklu płukania 
 wstecznego.
 Higiena:
 Skuteczne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami oraz  
 dodatkowa ochrona przed rozwojem bakterii dzięki zastosowa- 
 niu układu odsysania zanieczyszczeń powlekanego srebrem  
 (¾" - 1¼").

Dodatkowe funkcje wersji SPEEDYMAT-LF w stosunku do wersji 
SPEEDY-LF:

 Wygoda:
 Urządzenie z napędem silnikowym umożliwia automatyczne  
 czyszczenie wkładu filtra. Częstotliwość płukania wstecznego  
 można regulować przez zmianę położenia przełącznika  
 (dostępne opcje: codziennie, co tydzień, co miesiąc, co 2 miesiące).

Filtr z płukaniem wstecznym JUDO SPEEDY-LONGLIFE oraz
Filtr z automatycznym płukaniem wstecznym SPEEDYMAT-LONGLIFE

Filtr z automatycznym 
płukaniem wstecznym
JUDO SPEEDYMAT-LONGLIFE

Filtr z płukaniem wstecznym
JUDO SPEEDY-LONGLIFE

 Rozpoznaje automatycznie  
 nieszczelności w instalacji  
 domów jednorodzinnych.
 Zatrzymuje przepływ wody  
 przy pęknięciu instalacji.
Nr zamówienia 8140010

JUDO ECO-SAFE
Opcja dodatkowa - zabezpie-
czenie przeciw zalewowe.

JUDO SPEEDY-LONGLIFE
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Obudowa z wysokogatunkowego 
tworzywa sztucznego PN 16; gwintowane przyłącze 
mosiężne, wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, układ 
odsysania powlekany srebrem, duże pokrętło do płukania 
wstecznego i czyszczenia przeźroczystej obudowy filtra; 
zintegrowany ceramiczny zawór zrzutowy na wylocie 
popłuczyn. Osłona z przypomnieniem o terminie płukania 
wstecznego.

Typ JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny przy spadku 
ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m3/godz.

3,3 (5,3) 3,5 (5,6) 3,8 (6,1)
9,5 
(14,5)

10,1 
(16,6)

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
195
125
260

195
195
125
265

230
195
125
270

252
114
43
336

280
114
43
345

Nr zamówienia 8070568 8070569 8070570 8070558 8070559

JUDO SPEEDYMAT-LONGLIFE
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Jak w modelu JSY-LF z dodatkową 
funkcją nastawy czasu automatycznego płukania filtra. 
Każdorazowe płukanie wsteczne obejmuje trzy pełne 
obroty układu dysz odsysających. Częstotliwość płukania 
wstecznego można ustawić w momencie instalacji 
(dostępne opcje: codziennie, co tydzień, co miesiąc, co 
2 miesiące). Przed każdorazowym oczyszczaniem filtra, 
system automatycznie sprawdza stan zasilania awaryj-
nego, aby w przypadku zaniku napięcia sieciowego cykl 
płukania mógł zostać dokończony. Bateria (wchodząca w 
skład dostawy) umożliwia dokończenie cyklu, a płukanie 
wsteczne zostaje rozpoczęte tylko po zapewnieniu zasi-
lania. Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Typ JSY-LF 
-AT

JSY-LF 
-AT

JSY-LF 
-AT

JSY-LF 
-AT

JSY-LF 
-AT

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny przy spadku 
ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m3/godz.

3,3 (5,3) 3,5 (5,6) 3,8 (6,1)
9,5 
(14,5)

10,1 
(16,6)

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
108
82
306

195
108
75
313

230
108
71
317

252
108
35
385

280
108
43
395

Nr zamówienia 8070571 8070572 8070573 8070566 8070567
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JUDO JUKOMAT-LONGLIFE
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Jak w modelu JUKO-LF z dodatkową 
funkcją automatycznego płukania wstecznego. 
Każdorazowe płukanie wsteczne obejmuje trzy pełne 
obroty układu dysz odsysających. Częstotliwość płukania 
wstecznego można ustawić w momencie instalacji 
(dostępne opcje: codziennie, co tydzień, co miesiąc, co 
2 miesiące). Przed każdorazowym oczyszczaniem filtra, 
urządzenie sterujące sprawdza stan napięcie zasilania 
awaryjnego. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 
podczas płukania wstecznego bateria (wchodząca w 
skład dostawy) umożliwia dokończenie cyklu. Zasilanie: 
230 V/50 Hz.

JUDO JUKO-LONGLIFE
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Obudowa z wysokogatunkowego 
tworzywa sztucznego PN 16; gwintowana, mosiężna 
flansza montażowa z opatentowanym przyłączem, wkład 
filtracyjny ze stali nierdzewnej, układ odsysania powle-
kany srebrem, duże pokrętło do płukania wstecznego i 
czyszczenia przeźroczystej obudowy filtra; opatentow-
any ceramiczny zawór zrzutowy na wylocie popłuczyn. 
Manometr, reduktor ciśnienia nastawiony wstępnie na 4 
bar (możliwość regulacji ciśnienia wylotowego w zakresie 
1,5 – 6 bar).

Typ JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny m³/h 2,3 3,6 5,8 9,1 14,0

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
130
158
270

195
130
158
270

230
130
158
270

301
108
181
356

335
108
181
356

Nr zamówienia 8170250 8170251 8170252 8170215 8170216

Typ JUKO-LF- 
AT

JUKO-LF- 
AT

JUKO-LF- 
AT

JUKO-LF- 
AT

JUKO-LF- 
AT

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Przepływ nominalny m³/h 2,3 3,6 5,8 9,1 14,0

Dokładność filtracji w mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

180
130
158
319

195
130
158
319

230
130
158
319

301
108
181
403

335
108
181
403

Nr zamówienia 8170238 8170239 8170240 8170241 8170242

Automatyczna stacja filtracji wody 
JUDO JUKOMAT-LONGLIFE

Stacja filtracji wody
JUDO JUKO-LONGLIFE

Dodatkowe funkcje wersji JUKO-LF w stosunku do wersji SPEEDY-LF: 

 Ochrona:
 Stacja wody zintegrowana jest z reduktorem ciśnienia,  
 niwelującym wahania ciśnienia oraz chroniącym urządzenia i  
 armaturę.
 Ekologia:
 Znaczna redukcja wydatków na wodę w przypadku stosowania  
 w domkach jednorodzinnych.

Dodatkowe funkcje wersji JUKOMAT-LF w stosunku do wersji 
JUKO-LF:

 Wygoda:
 Urządzenie z napędem silnikowym umożliwia automatyczne  
 czyszczenie wkładu filtra. Częstotliwość płukania wstecznego  
 można regulować przez zmianę położenia przełącznika  
 (dostępne opcje: codziennie, co tydzień, co miesiąc, co 2  
 miesiące).
 Bezpieczeństwo:
 Chroniony patentem układ zasilania awaryjnego automatycznie 
  pozwala dokończyć proces płukania wstecznego pomimo 
 awarii zasilania z sieci.

Stacja filtracji wody JUDO JUKO-LONGLIFE oraz
Automatyczna stacja filtracji wody JUKOMAT-LONGLIFE
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Woda pitna, którą stosujemy, zawiera wapń i magnez, 
będące przyczyną tworzenia się kamienia kotłowego. 
Związki te osadzają się nie tylko w kabinie prysznicowej, 
lecz w całej instalacji, w tym również w poszczególnych 
urządzeniach i kosztownych elementach armatury. Kamień 
osadzający się w przewodach to także doskonała pożywka 
dla bakterii. Wszystko to może być przyczyną wysokich ko-
sztów eksploatacji oraz problemów zdrowotnych.

Skutecznym sposobem na tego typu kłopoty może być 
urządzenie do zmiękczania wody. Zastosowana w nim tech-
nologia wymiany jonowej skutecznie eliminuje tworzenie 
kamienia nanoszonego przez wodę z sieci, zastępując go 
nieszkodliwym sodem. Po takiej operacji woda z instalacji 
jest doskonale zmiękczona.

Woda zmiękczona to również mnóstwo innych korzyści jak 
np. lepsza ochrona instalacji sanitarnej i urządzeń przed ka-
mieniem kotłowym czy łatwiejsze czyszczenie przedmiotów 
domowych dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na środki 
czyszczące.

Zmiękczanie
Doskonale miękka woda zapewniona przez firmę, która jako 
pierwsza na świecie opracowała urządzenia zmiękczające 
posiadające pełne dopuszczenie w Niemczech. 

Woda zmiękczona poprawia również samopoczucie – skóra 
po wyjściu spod prysznica staje się jedwabista, a pranie jest 
miękkie i puszyste. Poprawia się również higiena wody w 
całej instalacji, a sprawność wymienników ciepła nie pog-
arsza się przez znacznie dłuższy okres czasu.

Zmiękczona woda = 
mniejsze koszty ogrzewania
Wiedziałeś o tym? Zapobieganie tworzeniu się kamienia 
kotłowego pozwala na oszczędność energii. Według bada-
nia przeprowadzonego przez WQA badania (Stowarzysze-
nie Jakości Wody), którego wyniki zawarto w opracowaniu 
o nazwie „Oszczędzanie energii przez zmiękczanie wody” 
z roku 2010, twarda woda może prowadzić do spadku 
wydajności roboczej i wzrostu kosztów eksploatacyjnych in-
stalacji grzewczych, osiągającego w niektórych przypadkach 
poziom 48 % (przyjmując do obliczeń 15 lat jako średni 
okres trwałości użytkowej).

Water Quality Association – wqa.org
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Złożony wniosek
o atest do PZH

Złożony wniosek
o atest do PZHZgłoszone do

certyfi
kacji

 Niezawodność:
 Urządzenie dwukolumnowe  
 do zmiękczania wody  
 pracujące przez całą dobę.
 Wysoka trwałość użytkowa:
 Dzięki zastosowaniu  
 sprawdzonej technologii  
 elementów ceramicznych.
 Optymalne działanie:  
 Synchronizacja regeneracji  
 dzięki technologii kontroli  
 przepływu.
 Higiena:  
 Zintegrowana technologia  
 dezynfekcji.

Zmiękczacz dwukolumnowy
JUDO QUICKSOFT-DUO

Zmiękczacz kompaktowy
JUDO QUICKSOFT-C

 Niezawodność
 Urządzenie dwukolumnowe 
 do zmiękczania wody
 pracujące przez całą dobę.
 Wysoka trwałość użytkowa:
 Dzięki zastosowaniu  
 sprawdzonej technologii  
 elementów ceramicznych.
 Doskonałe działanie: 
 Automatyczna regeneracja  
 przy krótkich okresach pracy  
 (2 x 8 minut).
 Higiena:  
 Dzięki zintegrowanej funkcji  
 dezynfekcji.
 Zwarta budowa:   
 Mocowanie naścienne  
 umożliwia wiele opcji insta- 
 lacji. Zintegrowany  
 pojemnik na solankę nie  
 wymaga wolnej powierzchni  
 podłogowej.
 Możliwość stosowania soli  
 pastylkowanej:   
 Możliwość przechowywania  
 na niewielkiej powierzchni.

Urządzenie JUDO QUICKSOFT- 
UNO w wersji jednokolumnowej 
oferuje pełną funkcjonalność 
modelu JUDO QUICKSOFT-
DUO.

Zmiękczacz jednokolumnowy
JUDO QUICKSOFT-UNO

JUDO QUICKSOFT-UNO i DUO
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Jednokolumnowy (JQS-D: 
dwukolumnowy) zestaw do zmiękczania wody 
wyposażony w jedną kolumnę zmiękczającą 
wzmocnioną włóknem szklanym (JQS-D: 2 kolum-
ny), wypełnioną wysokiej jakości monosferyczną 
żywicą jonowymienną z atestem do zastosowań 
spożywczych, głowicę sterującą procesem regener-
acji, zintegrowane urządzenie dezynfekujące z ele-
ktrodami tytanowymi powlekanymi platyną; zasi-
lanie: 230 V/50 Hz, 15 W. Zbiornik na sól i solankę. 
Opatentowane przyłącze przewodów rurowych, 
osłona i uchwyt do mocowania naściennego.

Typ JQS-U JQS-D

Rozmiar przyłącza Cal 1" 1"

Przepływ nominalny m³/godz. 1,0 1,6

Wydajność mol 0,45 0,90

Zużycie soli na regenerację kg 0,095 0,19

Zużycie wody na regenerację litr 12 24

Pojemność zbiornika na solankę kg 40 40

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

mm
mm
mm
mm

195
390
130
360

195
390
130
360

Nr zamówienia 8200319 8200320

JUDO QUICKSOFT-C
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Dwukolumnowe urządzenie do 
zmiękczania wody o kompaktowej konstrukcji, z 
możliwością montażu naściennego składające się z 
kolumn zmiękczających wzmocnionych włóknem 
szklanym, PN10, wypełnionych wysokiej jakości 
monosferyczną żywicą jonowymienną z ate-
stem do zastosowań spożywczych z urządzeniem 
sterującym procesem regeneracji, ze zinte-
growanym  urządzeniem dezynfekującym z ele-
ktrodami tytanowymi powlekanymi platyną; zasi-
lanie: 230 V/50 Hz, 15W. Zintegrowany zbiornik 
na sól i solankę doskonale nadające się do soli pa-
stylkowanej. Opatentowane przyłącze przewodów 
rurowych i uchwyt do mocowania naściennego.

Typ JQS-C

Rozmiar przyłącza Cal 1"

Przepływ nominalny m³/godz. 1,8

Wydajność mol 0,90

Zużycie soli na regenerację kg 0,19

Zużycie wody na regenerację litr 24

Nr zamówienia 8203027
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Złożony wniosek
o atest do PZH

W pełni automatyczna regulacja twardości resztkowej 
niezależnie od zmian jakości dostarczanej wody 

Nasze firmy wodociągowe dokładają wielu starań, by 
zapewnić wysoką jakość dostarczanej przez nie wody, 
zaś rygorystyczne normy i przepisy dotyczące jej jakości 
zapewniają, że dostarczana woda jest dobra i bezpieczna. 
Z uwagi na to, że nasza woda stanowi mieszaninę wód 
dostarczanych z różnych źródeł, jej twardość ulega stałym 
zmianom. Receptę na takie zmiany twardości stanowi inteli-
gentny układ zmiękczania wody i-soft TGA 2 wyposażony w 
opatentowany układ sterujący, który w sposób automatycz-
ny równoważy wahania twardości, zapewniając niezmienną 
twardość resztkową wody przez całą dobę.

JUDO w wersji "exclusive"
Zmiękczanie wody dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Ciągła wizualizacja danych

System JUDO i-soft TGA 2 wyposażony jest w wyświetlacz 
LCD, umożliwiający wybór żądanych funkcji oraz 
wyświetlanie parametrów roboczych urządzenia. Ra-
porty na temat pracy urządzenia mogą być przesyłane 
do zewnętrznego urządzenia sterującego budynkiem przy 
wykorzystaniu opcjonalnego styku bezpotencjałowego.

Wybór poziomu twardości za dotknięciem przycisku 

Jeśli poziom twardości resztkowej wody wymaga regulacji 
wystarczy... wcisnąć przycisk i wprowadzić nowe wartości 
bezpośrednio do urządzenia. Jednostka sterująca automa-
tycznie dokona dalszych ustawień.

 Optymalne działanie:
 Zmiękczona woda pozwala 
  na oszczędność energii, 
 zapewniając ochronę
 instalacji, armatury i  
 urządzeń.
 Wygoda: 
 Skóra staje się przyjem- 
 niejsza w dotyku, a pranie  
 nie wymaga stosowania tak  
 dużej ilości detergentów.
 Inteligentna praca: 
 Całkowicie automatyczna  
 kontrola twardości reszt- 
 kowej wody, niezależnie od  
 jakości dostarczanej wody.

JUDO i-soft TGA 2
Pierwszy w świecie w pełni 
automatyczny układ 
zmiękczania wody

 Łatwość użytkowania:  
 Regulacja twardości  
 resztkowej za dotknięciem  
 przycisku.
 Higiena:
 Praca zapewniająca ciągły  
 ruch cieczy oraz funkcja  
 automatycznej dezynfekcji.
 Łatwa instalacja: 
 Wystarczy wyjąć urządzenie  
 z pudełka, podłączyć do  
 instalacji, napełnić pojemnik  
 solą, ustawić żądaną 
 twardość wody i już -
 system jest gotowy do  
 pracy.

Typ: i-soft
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QUICKSET-X ze 
zintegrowanym obejściem 

(opcja)

Wyświetlacz i przyciski

Zabezpieczenie "i-guard"

Sterowanie "i-matic"

 Żywica jonowymienna2 pracujące równolegle 
kolumny zmiękczające  

Komora solanki

Czujnik poziomu napełnienia

Sól do regeneracji
Pojemnik na sól/solankę

JUDO i-soft TGA 2
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Dwie kolumny zmiękczające PN 
10 zawierające żywicę jonowymienną z atestem 
do zastosowań spożywczych dla zapewnienia op-
tymalnego rozprowadzenia strumienia wody przy 
minimalnym spadku ciśnienia i zużyciu solanki 
regeneracyjnej, czujnik "i-guard" umożliwiający 
wprowadzenie własnych ustawień na wejściu z 
funkcją sterowania jakością i objętością wody, 
sprawdzona technologia niezużywających się 
elementów ceramicznych dająca możliwość 
stałego programowania parametrów robo-
czych. Układ sterowania elektronicznego z 
wyświetlaczem LCD umożliwiającym podgląd in-
formacji dotyczących pracy, regeneracji, stopnia 
zmiękczenia wody i sygnalizację niskiego poziomu 
soli oraz z przyciskiem ręcznego uruchamiania 
regeneracji i przyciskami ustawień wstępnych, 
umożliwiających regulację twardości wody i 
objętości przez system "i-matic", automatyczną 
regenerację oraz dezynfekcję po maks. 96 godzi-
nach nieużytkowania. Zintegrowane urządzenie 
dezynfekujące z elektrodami tytanowymi powle-
kanymi platyną, osobne pojemniki na sól i solankę, 
ze stałym wytwarzaniem solanki i 2-poziomowym 
wskaźnikiem poziomu soli. Komplet obejmuje 
wszystkie połączenia wewnętrzne.

Typ i-soft TGA 2

Rozmiar przyłącza Cal 1"

Przepływ nominalny m³/godz. 1,7

Wydajność mol 1,2

Zużycie soli na regenerację kg 0,2

Zużycie wody na regenerację litr ca. 25

Pojemność zbiornika na solankę kg 50

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury
Min. odległość pomiędzy zmiękczaczem 
a pojemnikiem na sól
Wysokość pojemnika na sól
Szerokość pojemnika na sól

mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm

195
390
165
465
100

560
390

Nr zamówienia 8203026

Typ:
i-soft TGA 2
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Złożony wniosek
o atest do PZH

Tylko czysta instalacja zapewnia higienę systemu.

Wszystkie standardy dotyczące higieny systemów wody pit-
nej wymagają zapewnienia czystości instalacji, pozbawionej 
osadów z kamienia kotłowego. Warunek ten odgrywa isto- 
tne znaczenie dla powstrzymywania rozwoju bakterii, 
ponieważ osady z kamienia kotłowego zawężają średnicę 
przewodu, a ich nierówna powierzchnia tworzy doskonałe 
siedlisko dla kolonii bakterii. 

Zastosowanie innowacyjnych technologii BIOSTAT-COMBIMAT 
zapewnia warunki dla utrzymania wysokiego poziomu 
 higieny w instalacjach wody pitnej.

Zapobieganie
osadzaniu się kamienia

JUDO BIOSTAT-COMBIMAT
do wody o temp. maks. 30 °C (86 °F)
Zakres dostawy: Estetyczna, stabilna obudowa, PN 
10; wbudowany wodomierz; opatentowany generator 
mikrokryształów pracujący w oparciu o zjawisko elektroli-
zy z układem mikroprocesorowym regulującym natężenia 
prądu, zasilanie, urządzenie chroniące instalacje przed 
kamieniem kotłowym; urządzenie wyposażone dodatko-
wo w dwa serwomotory do automatycznego czyszczenia 
katody i zrzutu nadmiaru osadów wapiennych; obsługa 
i sygnalizacja pracy za pomocą diod; opatentowane 
przyłącze i osłona; zasilanie: 230 V/50 Hz.

Typ BST-CA
15

BST-CA
25

Rozmiar przyłącza Cal ¾" 1"

Przepływ nominalny m³/godz. 1,5 2,5

Maksymalna ilość jednostek mieszkaniowych 1 2

Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym bar 0,4 0,4

Maks. ciśnienie robocze bar 8 8

Wymiary w mm
Długość
Szerokość
Wysokość powyżej środka rury
Głębokość poniżej środka rury

mm
mm
mm
mm

195
230
210
340

195
230
210
340

Nr zamówienia 8210411 8210412

 Sprawdzone w badaniach:
 Spełnia niemieckie normy w  
 zakresie ochrony przed 
 kamieniem kotłowym, pot- 
 wierdzone przez DVGW.
 Niezawodność w zapobie- 
 ganiu osadzaniu się kamienia 
  kotłowego:
 Opatentowana technologia  
 zatrzymuje osady z 
 kamienia.

Urządzenie do zapobiegania 
osadzaniu się kamienia kotłowego 
i zapewnienia higieny  
JUDO BIOSTAT-COMBIMAT

 Brak konieczności wymiany  
 wkładów:
 Nie zachodzi potrzeba 
 dokonywania wymiany  
 wkładów, która może  
 wpływać ujemnie na  
 higienę. 
 Oszczędność miejsca:
 Zwarta konstrukcja.
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Seria JUDO PREMIUM-Line
Sprawdzona kombinacja wyrobów serii Premium która 
zapewnia ochronę instalacji wodnych przed kamieniem 
kotłowym, korozją i zanieczyszczeniami oraz zapobiega 
jednocześnie rozwojowi bakterii:

Seria JUDO LONGLIFE-Line
Bezpieczne rozwiązanie dla Twojej domowej instalacji 
wodnej:

Z JUDO zawsze bezpiecznie

 Filtr z płukaniem wstecznym JUDO PROFI-PLUS
 z dodatkowym wkładem powlekanym warstwą srebra   
zapobiegającym rozwojowi bakterii

	 Inteligentny układ zmiękczania wody JUDO i-soft TGA 2

➀

➁

 Stacja filtracji wody JUDO JUKO-LF z unikalną  
 technologią elementów ceramicznych

 Zabezpieczenie przeciw zalaniu JUDO ECO-SAFE 

	 	Urządzenie do zapobiegania osadzaniu się kamienia  
kotłowego i zapewnienia higieny - JUDO BIOSTAT-
COMBIMAT

➀

➁

➂



judo.eu

INSTALACJE JUDO DO UZDATNIANIA 
WODY W DOMU. NA CAŁYM ŚWIECIE.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 · D -71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 -  0  
Fax 07195 692 - 110 
E-Mail: info@judo.eu 

System filtracji wody pitnej z zastosowaniem JPF-ATP DN 200 
City of Dreams Casino Resort Macao, Chiny

Urządzenie do zmiękczania wody 
szpitalnej Lucerna, Szwajcaria

System filtracji wody pitnej z zastosowaniem JPF-ATP DN 100 i 
DN 150 Wioska olimpijska, Sydney, Australia

System „Pure Water” 
dla technologii medycznych 

System dejonizacji instalacji zasilania w wodę studzienną
Mleczarnia, Berlin, Niemcy 

Urządzenie do odwróconej osmozy 
w układzie chłodzenia dla 
centrum obróbki danych  

Qualitätsmanagement

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

Wir sind zertifiziert

Quality
Made
in Germany  

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian technicznych./Z zastrzeżeniem błędów. 
1931295 · 031310 · JD · BE


