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    Дисклеймер     
Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) через своє Управління 
досліджень та розробок фінансувало та керувало дослідженнями, описаними в цьому 
документі в рамках Кооперативних досліджень та Угоди про розвиток No 865-15 з WaterStep 
та контракту EP-C-12-014 з Aptim Federal Services, LLC (APTIM). Він був підданий розгляду 
Агентством і був схвалений до публікації. Зауважимо, що схвалення не означає, що зміст 
обов'язково відображає погляди Агентства. Будь-яке згадування торгових назв, продуктів 
або послуг не означає схвалення урядом США або EPA. EPA не підтримує жодних 
комерційних продуктів, послуг чи підприємств. 

Роль підрядника не включала відображення політики Агентства.
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    Скорочення     
APTIM ТОВ «Аптім Федерал Сервіс» 
EPA Управління з охорони 

  FHT різьба шланга типу "мама" 
Ft3 кубічний фут 
Ft2 квадратний фут 
GAC гранульоване активоване вугілля 
GFCI переривач контуру заземлення 
gpm галонів на хвилину 
INL Національна лабораторія Айдахо 
1b фунт 
MHT різьба шланга по типу "тато" 

    PPm Часток на мільйон 
PSI фунтів на квадратний дюйм 
USB універсальна послідовна шина 
UV Ультрафіолет 
V вольт 
W ват 
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    Подяки     

Внески наступних осіб у польові роботи, описані в цьому звіті, є визнаними: Sue Witt, Gary 
Lubbers, Dave Elstun, and John Brannon of Aptim Federal Services, LLC.(APTIM); Mark Hogg, 
Bill Parker, Dr. Joe Jacobi, Larry Friebert, Dr. Cindy Figueroa, Lynn Smith, and Dustin Alton Strupp 
of EDGE Technologies; and Stephen Reese of the Idaho National Laboratory (INL).
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    Права захищені     

Патентна заявка була подана до Бюро патентів і товарних знаків США на технологію, 
описану в цьому посібнику, включаючи візок, його компоненти та спосіб використання, 
Агентством з охорони навколишнього середовища США. Ліцензія від Агентства або 
WaterStep необхідна для використання технології нефедеральними третіми особами.
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Попередження 
Прочитайте цей посібник та всі посібники до окремих компонентів перед зборкою та 

експлуатацією мобільної аварійної системи очищення "вода на колесах" (WOW Cart). 

Неправильне складання, регулювання, внесення змін, обслуговування або технічне 
обслуговування може призвести до травмування або пошкодження майна . Якщо не 

дотримуватися описаної в цьому посібнику інформації, це може призвести до майнової шкоди, 
тілесних ушкоджень або загибелі людей. 

Працюючи з WOW Cart, завжди носіть захист слуху та очей. 

WOW Cart важить 750 фунтів, і його не слід переміщати або піднімати самостійно. 

Вийміть генератор з WOW Cart і розмістіть принаймні на відстані 15 футів перед вмиканням. 
Тримайте вогнегасник в межах досяжності. 

Щоб уникнути ураження електричним струмом від генератора, корпусів розеток, акумулятора та 
джерела живлення, не занурюйте WOW cart і всі подовжувачі у воду 

Переконайтеся, що електричні компоненти захищені від вологи. 

Використовуйте WOW cart у добре провітрюваній зоні. 

При використанні WOW Cart біля водойми, вжийте запобіжних заходів, щоб запобігти утопленню. 

Після закінчення роботи WOW Cart, утилізуйте побічні продукти генератора хлору відповідно до 
місцевих критеріїв або рекомендацій щодо утилізації. Утилізуйте побічні продукти після 14 днів 

зберігання, якщо вони зберігалися для використання. 

Використовуйте відповідні засоби захисту очей та рукавички при поводженні з відбілювачем та 
хлором. Зберігайте відбілювач та побічні продукти генератора хлору (для використання) у 
маркованих контейнерах не для пиття з чітким маркуванням "ОТРУТА НЕ ПИТИ". Ці хімічні 

речовини викликають корозію. Зберігайте їх подалі від прямих сонячних променів в 
прохолодному, сухому місці. Зберігати цю продукцію в недоступному для дітей та тварин місці. 

Не вдихайте газ з жодних отворів або трубок. Не ковтайте. При ковтанні зателефонуйте до 
відділу контролю за отрутою. Якщо хімічні речовини потрапляють в очі або на шкіру, ретельно 

промийте її чистою водою. 

І генератор, і сонячні панелі є цінними частинами обладнання, особливо у разі катастроф. Вони 
легко транспортуються і не під'єднані безпосередньо до WOW Cart. Через це вони є об'єктами 

крадіжок. Тримайте їх у полі зору і постійно доглядайте за ними. 

Застереження щодо окремих компонентів WOW Cart див. в окремих посібниках користувача. 
(Додаток B) 

Для отримання інформації про зберігання та безпечності хімічних речовин ознайомтеся з 
конкретними паспортами безпеки для будь-яких придбаних хімічних речовин.  
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    Заява про відповідальність     

EPA та Уряд США не несуть відповідальності за будь-які вимоги, збитки, витрати та/або 
збитки внаслідок використання або неправильного використання WOW Cart. Оскільки EPA 
не має контролю над використанням, налаштуванням, модифікацією або неправильним 
використанням цього обладнання, воно не несе та не буде брати на себе жодну 
відповідальність за будь-які пошкодження або травми, що виникли в результаті. 
Використовуючи WOW Cart, користувач приймає на себе всю пов'язану з цим 
відповідальність.
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Навчальні матеріали, що постачаються з купівлею WOW 
Cart є обов'язковим для ефективного розуміння та 

безпечного використання кошика WOW 



1 

 

Вступ 
WOW Cart є кульмінацією спільного проєкту між WaterStep та Управлінням досліджень та 
розробок USEPA через Угоду про спільні дослідження та розробки (CRADA). CRADA 
дозволяє уряду США безпосередньо співпрацювати з приватними компаніями, об'єднуючи 
свій технічний досвід з кожним партнером, а також надаючи негрошові ресурси для розробки 
нової інтелектуальної власності та технологій, які можуть бути використані для захисту 
громадського здоров'я та навколишнього середовища після стихійного лиха. WOW Cart 
призначений для виробництва до 10 GPM (37.8 л/хв) очищеної води, забезпечує видалення 
широкого спектру забруднень води, легко транспортується та експлуатується, може 
живитися від декількох електричних та сонячних джерел, та є недорогим у зберіганні та 
експлуатації. 

Через низьку вартість та просту експлуатацію WOW Cart може використовуватися 
некомерційними організаціями з надання гуманітарної допомоги, службами екстреного 
реагування та власниками/операторами критичних установ, таких як лікарні, в'язниці та 
підприємства, які повинні залишатися відкритими під час та після стихійного лиха або 
техногенної катастрофи. Повний звіт про розробку, тестування та розгортання проекту WOW 
Cart доступний за адресою: 
 https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=CESER&dirEntryId=348196 

https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=CESER&dirEntryId=348196%20


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Таблиця 1.   
_Список 
деталей  

1
2 

Компонент кількість Зображення 

Генератор 1 

 

80W Сонячна 
панель 1 

 

Акумуляторна 
батарея 12 В групи 

24  
1 

 

 

 

Коробка 
акумулятора 1 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
3 

Компонент Кількість Зображення 

Зарядний пристрій акумулятора 1 

 

Реактивний насос з перемикачем 
тиску 1 

 

Напірний резервуар 1 

 

Гнучкий резервуар на 1250 галонів 
(4730 л) (колір може змінюватися) 

2 

 

Каністра вугільного фільтру (колір і 
форма корпусу фільтра можуть 

змінюватися) 
2 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

Заміна вмісту фільтра (карбон і 
пісок) 2 

 

M100 Комплект генераторів хлору та 
шланг 1 

 

5-літрова каністра (колір і форма 
можуть змінюватися) 

5 

 

Комплект генератора відбілювача 2 

 

 Джерело живлення   3 

 

УФ блок для води 1 
 

 
1
4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

100-мікронний екранний фільтр зі 
шлангами (форма корпусу фільтра 

може відрізнятися) 
1  

55-мікронний екранний фільтр зі 
шлангами (форма корпусу фільтра 

може відрізнятися) 
1 

 

 

 

Коробка розеток А 1  

Коробка розеток В 1 

  

1
5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

Адаптер Camlock 3/4" тип тато-тато 1 

 

Адаптер з 3/4" Camlock типу "мама" 
на різьбу шланга тип "тато" (MHT) 

1 

 

Вхідний маніфольд WOW Cart 1 

 

Вихідний маніфольд WOW Cart 1 

 

 

1
6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

Кришка Camlock 3/4" по типу "мама" 12 

 

Адаптер 1" з Camlock по типу 
"мама" на MHT 1 

 

Кришка шланга на різьбу шланга по 
типу "мама" (FHT) 

(Також називається Національний 
шланг - NH) 

5 

 

Обхідні шланги 8 

 

 

1
7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

Напірний шланг 20’ x 5/8” 1 

 

Шнур з крючками 1 

 

Маніфольд з одним отвором 2  

Безпечний шланг питної води (25’ 
кожен) 

2 

 

 

1
8 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

1" всмоктувальний шланг (1" x 10’ 
кожен) 2 

 

Зібраний клапан прийому 1 

 

Адаптер 1" по типу "мама" 
до Camlock 3/4" типу "тато" 

2 

 

Різьба шланга по типу "мама" (FHT) 
до поворотної муфти FHT 

2  
 

1
9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Компонент Кількість Зображення 

Зворотний клапан 1 

  

20 
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   Опис деталей    

  Генератор/подвійне паливо   
  Генератор використовується як основне джерело живлення і може використовувати як 
пропан, так і бензин. При налаштуванні генератора для використання, помістіть його 
щонайменше на 15 футів від WOW Cart (довжина кабелів приладу) і орієнтуйте так, щоб 
вихлоп знаходився на відстані від інших об'єктів (вихлоп гарячий і буде обпікати об'єкти 
поблизу нього.) Є два кабелі приладу, підключені до електричної системи перемінного 
струму візка. Ці кабелі повинні бути підключені до генератора для подачі електричного 
живлення на розетки. Реактивний насос, зарядний пристрій акумулятора та джерела 
живлення змінного/постійного струму тепер можуть отримувати живлення від генератора 
через електричну систему WOW Cart. Див. Коробку розеток A та Коробку розеток B на 
сторінці 4.   

80W Сонячна батарея 
Сонячна панель повинна бути підключена до акумулятора, коли це можливо, щоб 
акумулятор залишався зарядженим. Сонячна панель оснащена регулятором напруги, який 
дозволить підключити її до акумулятора навіть тоді, коли акумулятор використовується 
частиною обладнання, такого як M-100 генератор хлору або BleachMaker. Панель можна 
поставити поверх WOW cart або одного з гнучких резервуарів. Оскільки сонячні панелі є 
цінними і не прикріплені до WOW Cart, їх часто крадуть, тому вони не повинні залишатися 
без нагляду. 

  Акумулятор з коробкою та зарядним пристроєм   
Акумулятор виконує функцію резервного джерела живлення для M-100 генератора хлору та 
BleachMaker. 
Він зберігається в морському ящику для акумулятора, щоб захистити його від дії зовнішніх 
чинників. До акумуляторної коробки приєднано зарядний пристрій, який можна підключити 
до генератора або однієї з електричних розеток WOW Cart, якщо сонячна енергія 
недоступна. Рекомендується завжди підключати акумулятор до джерела живлення, щоб він 
залишався зарядженим. На зарядному пристрої для акумуляторної батареї є світлові 
індикатори, які показують рівень енергії в акумуляторі. 

  Реактивний насос і напірний резервуар   
Реактивний насос може бути використаний для перекачування води з необробленого 
джерела через систему первинної обробки в гнучкі резервуари. Він також може бути 
використаний для викачування води з гнучких резервуарів до системи розподілу та через 
кінцеву обробку, за бажанням. Реактивний насос має перемикач тиску, який автоматично 
вмикає та вимикає насос за необхідності, тому ручне керування не є необхідним під час 
розподілу. 
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  Гнучкий резервуар на 1250 галонів   
Гнучкі резервуари використовуються для зберігання обробленої води під час контакту з 
хлором і до її розподілу. Резервуари можуть бути використані в системі партій, одна з яких 
готова до використання, а інша проходить контактну обробку. 

  Каністровий фільтр   
 Каністрові фільтри можуть бути заповнені бажаним типом середовища для обробки від 
конкретних забруднюючих речовин. Наповнення, що йде у комплекті є гранульованим 
активованим вугіллям (GAC), який може бути використаний для обробки води шляхом 
видалення залишків хлору, смаку та запаху, а також різних органічних хімічних речовин. 
Каністрові фільтри мають конкретний напрямок руху води, (як видно на стрілках у точках 
з'єднання). Отже, переконайтеся, що вони підключені до потоку в правильній позиції перед 
використанням. Для зручності розподілу, каністри можна вийняти та використовувати ззовні. 
Щоб приєднати каністру зовні, вам потрібно буде використовувати адаптери 1" по типу 
"мама" до Camlock 3/4" типу "тато", щоб підключити обхідний шланг до всмоктувального 
шланга для розподілу. Пропонується замінювати вугілля кожні три роки при "звичайному 
побутовому використанні". 
У WOW Cart входять два середовища для заміни. Для з'єднання двох каністрових фільтрів 
з середовищем між собою можна використовувати адаптер Camlock 3/4" по типу "тато-тато". 
Хоча рекомендується використовувати фільтр за раз, щоб інший можна було 
використовувати як резерв, якщо потрібно поміняти фільтрувальне середовище, існує 
можливість запускати їх у тандемі. Додаткову інформацію про інші середовища та їх 
застосування можна знайти у Додатку C.  

  Генератор хлору М-100   
Генератор хлору M100 виробляє хлорний газ, який втягується у потік води шляхом 
всмоктування для хлорування та очищення води. Під час експлуатації необхідно 
контролювати рівень хлору в обробленій воді, щоб концентрація хлору залишалася на 
бажаному рівні відповідно до місцевих вимог. Після того, як бажаний об'єм води буде 
хлорований до необхідного рівня, рекомендується продовжити час контакту протягом однієї 
години. Через годину знову перевірте рівень вільного хлор. Якщо рівень вільного хлору 
знаходиться на необхідному рівні, то вода може бути розподілена за призначенням. 

  5-літрові каністри та генератор відбілювача   
Генератор відбілювача (BleachMaker) може виробляти близько одного галону відбілювача 
за 1 годину, 10 хвилин (70 хвилин) з лише 1,5 чашки столової солі та електроенергії, що 
забезпечуються акумулятором. WOW Cart має загальну потужність для виробництва 
відбілювача концентрацією понад 5000 PPM з потужністю для зберігання до п'яти галонів 
(~19 літрів) відбілювача. Відбілювач еквівалентний приблизно 1% розчину купованого 
відбілювача, і може використовуватися при загальній та медичній дезінфекції дискових 
фільтрів та для обробки наявних резервуарів, які були забруднені. Закріпіть каністри під час 
транспортування за допомогою шнура з гачками у комплекті. 
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  Фільтри типу екран/диск для попередньої фільтрації   
Як екранні, так і дискові фільтри можуть бути використані для фільтрації крупних частинок 
осаду перед будь-якою іншою обробкою. 100-мікронний (екранний) фільтр слід розмістити 
перед 55-мікронним (дисковим) фільтром, так як вони є на WOW Cart. Фільтри слід очистити, 
як тільки в процесі обробки буде помітне падіння тиску. Щоб очистити фільтри, припиніть 
подачу тиску до системи, вийміть елемент екран/диск з корпусу та відкрутіть його, щоб 
звільнити екран/диск. Розпиліть чистою водою краї вільних дисків і продезінфікуйте їх 
відбілювачем. Після дезінфекції знову прикрутіть елемент до тих пір, поки екран/диски не 
будуть затягнуті вручну. Промийте корпус чистою водою, перш ніж повернути елемент 
екрана/диска назад у корпус. Затягніть корпус вручну, і розкрутіть назад на 1/8 оберта. 
Поверніть клапани, що розміщені після фільтрів екран/диск у закрите положення та ввімкніть 
клапани на подачі, щоб знову підняти тиск у фільтрах перед використанням. 

Коробка розеток A 
Верхня коробка розеток (Коробка розеток А) містить два настінні порти та вимикач. 
Реактивний насос завжди повинен бути підключений до Коробки розеток А, А НЕ ДО 
ГЕНЕРАТОРА, щоб перемикач міг діяти як ручне управління. Електричний шнур від Коробки 
розеток А можна підключити безпосередньо до генератора. 

Коробка розеток B 
Нижня коробка розеток (Коробка розеток B) містить два настінні порти та 4 універсальні 
послідовні шини (USB). Ця розеткова коробка може використовуватися як зарядна станція 
для персональної електроніки, наприклад, телефонів та комп'ютерів. Це також гарне місце 
для підключення освітлювачів та зарядного пристрою, якщо це необхідно. 
Електричний шнур від Коробки розеток В можна підключити безпосередньо до генератора. 

Адаптер з 3/4" Camlock по типу "мама" на MHT 
Цей перехідник використовується на вхідній стороні маніфольда, щоб приєднати джерело 
води під тиском до WOW Cart. При цьому не обов'язково, щоб реактивний насос перекачував 
воду з джерела у резервуари. Camlock-и можуть працювати при нормальному робочому 
тиску (30-150 PSI в США) від муніципального джерела, але якщо є високий тиск, встановіть 
клапан регулювання тиску на латунний маніфольд. 

  Маніфольд WOW Cart    
Синій маніфольд WOW Cart використовується для контролю напрямку потоку води в процесі 
обробки. У комплекті є дванадцять ковпачків кулачкового важеля, які можна прикріпити до 
відкритих кінців з'єднань обхідних шлангів. Рекомендується розміщувати кришки на 
відкритих кінцях, щоб зменшити ризик потрапляння забруднень у маніфольд. Адаптер 1" з 
Camlock по типу "мама" на MHT можна використовувати у точці виходу маніфольда, щоб 
його можна було підключити до шланга та розподілити на ємності для зберігання або для 
використання. Ковпачки для шлангів можуть використовуватися для прикриття 
невикористаних краників, щоб запобігти потраплянню забруднень у WOW Cart. Обхідні 
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шланги можна використовувати для пропуску води, оминаючи небажаних етапів обробки 
через WOW Cart. 

Маніфольд з одним отвором 
Маніфіольд з одним отвором - це система маніфольда, яка дозволяє забирати необроблену 
воду з резервуара(ів), одночасно повертаючи оброблену воду назад у резервуар(и) через 
один отвір у резервуарі. У комплекті до WOW Cart є два маніфольди з одним отвором. Кожен 
маніфольд з одним отвором складається з одного впускного отвору для води та трьох 
розподільчих портів. Один з портів оснащений адаптером 1" Camlock по типу "тато", інший 
повнопрохідним кульовим клапаном для перевірки рівня хлору, а останній з адаптером для 
шлангу для розподілу обробленої води. Вхідний/вихідний отвір вкручується в резервуар і 
постачається з адаптером для отворів різного розміру. Випускна труба являє собою 0.5” 
цілісну трубу, вбудовану в маніфольд з одним отвором та з двома розширеннями 0.5” x 18”, 
щоб виштовхувати оброблену воду назад у резервуар(и), щоб запобігти повторному 
використанню.
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  Шланги   
 Білі шланги є безпечними для питної води і можуть бути прикріплені до шлангових краників 
на WOW Cart для транспортування води до гнучких резервуарів та для розподілу. Шланги 
відсмоктування можуть бути використані для штовхання та втягування води реактивним 
насосом з джерела води в резервуар та з резервуара через систему обробки, а далі на 
розподіл. Якщо використовується струменевий насос, необхідно використовувати 
всмоктувальні шланги на вхідній стороні насоса. Якщо вода перекачується з водойми, 
клапан прийому повинен бути прикріплений до кінця всмоктувального шланга, коли шланг 
розміщений у джерелі води, але повинен бути від'єднаний від шланга при транспортуванні 
води з резервуарів на розподіл.  

  Додаткова обробка   
Інші пристрої для обробки можуть бути додані в ряд або послідовно з WOW Cart та 
інтегровані в систему за допомогою з'єднувальних/обхідних шлангів. Прикладом можуть 
бути піщані фільтри, озонові пристрої, іонообмінні середовища тощо. Ці пристрої для 
обробки не входять до складу оригінального WOW Cart, але можуть бути додані в будь-який 
час.    Налаштування та 

монтаж на місці    

 Малюнок 1.   Встановлення WOW Cart на 
місці  

1.  При використанні візка WOW, зніміть брезент з баків сечового міхура і покладіть їх 
рівно на землі по обидва боки WOW Cart, як показано вище. 

2.  Зніміть два 1250-галонні гнучкі резервуари і покладіть їх рівномірно на землю 
поверх брезентів. Переконайтеся, що боковий гнучкого резервуара звернений до 
передньої частини WOW Cart, де знаходиться насос, а отвори кожного гнучкого 
резервуара знаходяться на відстані близько 13 футів від центру WOW Cart. Будьте 
обережні, щоб не встановити гнучкий резервуар на гострі предмети, які можуть 
проколоти їх. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.  Вставте вхідний патрубок маніфольда з одним отвором у передні отвори гнучких 
резервуарів. 
4.  Розмістіть генератор на відстані 15 футів від WOW Cart. Шнури пристрою для 

обробки приблизно дорівнюють довжині, необхідній, якщо прокласти їх між WOW 
Cart та генератором без провисання. 

5.  Налаштуйте необхідні електричні з'єднання між генератором/мережею та 
процесами бажаними блоками очистки (Малюнок 2) 

6.  Рекомендується розмістити генератор між двома гнучкими резервуарами так, щоб 
вихлоп був повернутий в сторону від WOW Cart та гнучких резервуарів. 

Малюнок 2.  Електричні 
конфігурації  

ЗАРЯДКА 
АКУМУЛЯТ

ОРА 
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     Обробка води      

   Підключення джерела води    

  Джерело води під тиском з шланга:   
1.  Прикріпіть безпечний шланг для питної води від точки доступу води до адаптера з 

3/4" Camlock типу "мама" на MHT біля насоса в нижній частині WOW Cart. 
2.  Коли ви будете готові розпочати очищення води, поверніть клапан безпосередньо 

над перехідником біля реактивного насоса у відкрите положення. 
3.  Переконайтеся, що два інші клапани навколо реактивного насоса вимкнені. 
4.   Компоненти WOW Cart розраховані на те, щоб витримувати нормальні тиски 

системи розподілу питної води. 

  Джерело води не під тиском:   
1.  Підключіть шланг №6 до швидкого з'єднання (Z) та (Y) (клапан прийому) 
2.  Переконайтеся, що дно WOW Cart не вище 17 футів над джерелом води. Реактивний 

насос може тягнути воду до 17 футів вертикально. 
3.  Приєднати включений всмоктувальний шланг до реактивного насоса через 

зворотний клапан. 
4.  Прикріпіть клапан прийому до відкритого кінця всмоктувального шланга. 
5.  Скиньте клапан прийому у джерело води. 
6.  Поверніть клапан, найближчий до манометра на реактивному насосі, у відкрите 

положення. 
7.  Переконайтеся, що два інші клапани біля насоса повернуті в закрите положення. 
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Визначення шляху потоку обробки води 

Вибрані процеси обробки води залежатимуть від того, чи потрібно видаляти з води бактерії, 
хімічні речовини, бруд або радіологічне забруднення та бажаного рівня обробки для 
передбачуваного використання або розподілу обробленої води. Маніфольд (потік води) 
можна налаштувати різними способами для оптимізації необхідної обробки води. Схема 
(Малюнок 4) та Таблиця 1 нижче описують повний шлях, який буде піддавати обробці 
широкий спектр забруднюючих речовин. Не слід очікувати 100% видалення будь-якої 
забруднюючої речовини. Додаткові шляхи потоку для конкретних забруднюючих речовин 
знаходяться в Додатку А. 

 Про індивідуальні параметри шляху потоку див. у Додатку C - Додатковий 
посібник користувача щодо стандартного використання та конфігурації.  

Малюнок 4.  Повний шлях потоку 
очищеної води  

ШВИДК
Е 
З'ЄДНАНН

Я 
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Таблиця  2.  Повністю робочий 
шлях потоку  

 Забруднюючі речовини, що підлягають видаленню:  

Бактерії/вірус, хімічні/радіологічні речовини, помутніння (мутність) 

Технології, які будуть використовуватися: 

1) 100- і 25-мікронні дискові фільтри (мутна, брудна вода) 
2) Зіркоподібні каністрові карбонові фільтри (хімічні 

речовини)/Іонний обмін (радіологічний) 
3) УФ-система (етап 1 дезінфекція бактерій та вірусів) 
4) Генератор хлору WaterStep M100 (остаточна дезінфекція) 

Фактичний процес: 

Джерело води, живильний насос, екран/диск фільтри, каністрові карбонові фільтри, УФ-
система, генератор хлору, гнучкий резервуар. 

Процедура встановлення: 

1) Підключіть шланг №1 до швидкого з'єднання (K) та (P) 
2) Підключіть шланг №2 до швидкого з'єднання (F) та (Q) 
3) Підключіть шланг №3 до швидкого з'єднання (B) та (R) 
4) Підключіть шланг №4 до швидкого з'єднання (S) та (T) 
5) Підключіть шланг №5 до швидкого з'єднання (U) та (I) 
6) Закрийте клапани: V0, V2, V3, V4, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V13, V15, V16, V17, 

V18, V19, V21 
7) Відкрийте клапани: V1, V6, V12, V14, V20, V22 

1. Поверніть правильні клапани у відкрите положення, щоб вода йшла в потрібному 
напрямку. Див. схему маніфольду (Малюнок 2), щоб визначити, які клапани 
потрібно відкрити і де потрібно підключити обхідні шланги для цієї установки. 

2. Перш ніж пропускати воду через WOW Cart, пройдіться по напрямку потоку, щоб 
переконатися, що відкрито лише потрібні клапани, щоб не виник зворотний потік 
через систему. 
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   Наповнення гнучких резервуарів очищеною водою    
1.  З точки виходу на маніфольді, використовуйте адаптер 1" Camlock типу "мама" до 

MHT, щоб приєднати безпечний шланг для питної води і пропустити його у верхній 
отвір гнучкого резервуара. 

2.  Початок заповнення гнучкого резервуара. 
3.  Під час наповнення резервуара постійно контролюйте залишковий рівень хлору 

через повнопрохідний кульовий клапан на маніфольді та тримайте його на бажаному 
рівні. Щоб контролювати потік газоподібного хлору у воду, M-100, як правило, можна 
контролювати за допомогою клапана на маленькому хлорному шланзі інжектора M-
100 за необхідності. Живлення M-100 Генератора хлору можна відключити, якщо 
генерація хлору не потрібна. 

4.  Після того, як потрібна кількість води буде в резервуарі, вимкніть насос за 
допомогою перемикача в Коробці розеток A (якщо використовується джерело без 
тиску) або вимкніть джерело під тиском в точці доступу. 

5.   Нехай вода постоїть, щоб забезпечити час контакту в одну годину. В цей час, 
відсмоктувальний шланг та безпечний шланг питної води можна від'єднати від 
насоса та скласти для легкого доступу. 

   Рециркуляція очищеної води    
Існує два сценарії, коли може знадобитися рециркуляція через WOW Cart. Це щоб 1) 
додатково обробляти особливо забруднену воду і щоб 2) до обробляти (зменшити надлишок 
залишкового хлору) воду для поліпшення смаку і запаху для пиття. Якщо присутні 
забруднюючі речовини, які важко піддаються дезінфекції або якщо їх концентрація надмірно 
висока, можна додатково пропустити оброблену воду з гнучкого резервуара через процес 
дезінфекції до WOW Cart, щоб обробити воду до бажаного рівня. Якщо вода буде 
використовуватися для приготування їжі або пиття, рекомендується повторно обробити воду 
шляхом фільтрації (зазвичай GAC), щоб видалити небажані смаки та запах залишків хлору. 

Щоб рециркулювати воду з метою її повторної обробки, зверніться до Малюнку 5 та 
виконайте кроки, перелічені нижче. 

  Процедура налаштування повторної обробки   
1)  Вимкніть реактивний насос за допомогою вимикача в Коробці розеток А 
2)  Зніміть клапан прийому з всмоктувального шланга та підключіть його до адаптера 

Camlock 0.5” типу "мама" на 1” типу "тато". 
3)  Підключіть кінець шланга з адаптером до швидкого з'єднання (Z) (маніфольд з 

одним отвором). 
4)  Підключіть незакріплений кінець всмоктувального шланга до реактивного насоса на 

зворотному клапані. 
5)  Під 'єднайте шланг №1 до швидкого з' єднання (J) та впускної сторони каністри 
6) Під 'єднайте шланг №6 до випускного боку каністри та швидкого з'єднання (K) 
7)  Підключіть адаптер 0.5” типу "мама" до MHT до швидкого з'єднання (W) 
8)  Підключіть шланг безпечної питної води до адаптера.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9)  З'єднайте інший кінець шлангу з бажаною точкою або точками 
розподілу. 
10) Закрийте клапани: V7, V8, V9, V19, V20, V21 
11) Відкрийте клапани: V6, V10, V16, V14, V22 
12)  Увімкніть реактивний насос знову. 

Малюнок 5.  Рециркульована та оброблена вода для 
розподілу  

Каністрові фільтри можуть залишатися на WOW Cart (інша обробка на малюнку 5) або 
розміщуватися поруч з WOW Cart для зручності доступу під час додаткової обробки. Після 
відповідних модифікацій, увімкніть реактивний насос знову на вимикачі, він подаватиме 
воду під тиском до точок розподілу. Якщо розподіл не потрібен, шланг можна вставити 
назад у верхню частину гнучкого резервуара для зберігання до використання.  

  Встановлення додаткової дезінфекції   
Щоб рециркулювати воду з метою подальшої її обробки, виконайте наведені нижче дії, 
щоб направити потік через M-100 (червона лінія/синя лінія шляху). 

1)  Вимкніть реактивний насос за допомогою вимикача в Коробці розеток А 
2)  Зніміть клапан прийому з всмоктувального шланга та підключіть його до адаптера 

Camlock 0.5” типу "мама" на 1” типу "тато". 

30 
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3)  Підключіть кінець шланга з адаптером до швидкого з'єднання (Z) (маніфольд з 
одним отвором). 

4)  Підключіть незакріплений кінець всмоктувального шланга до реактивного насоса 
на зворотному клапані. 

5)  Не змінюйте жодних шлангів або клапанів від початкового шляху обробки. 
6)  Переконайтеся, що швидке з 'єднання (W) все ще з'єднано з адаптером 1" типу 

"мама" на MHT, а шланг для питної води все ще надходить у верхню частину гнучкого 
резервуару. 

7)  Увімкніть реактивний насос знову. 

Після початку рециркуляції воду можна повторно пропускати та тестувати на одному з 
клапанів на маніфольді з одним отвором, поки вона не досягне бажаного рівня якості. 

   Розподіл очищеної води    
Існує два різних сценарії, які можуть виникнути під час розподілу. Вони перераховані 
нижче: 

•  Прямий розподіл на каністри та інші особисті контейнери з гнучких резервуарів. 
•  Розподіл під тиском до допоміжних систем (душових, кухонь, туалетів тощо) 

   Прямий розподіл на фізичних осіб    
Для безпосереднього розподілу від гнучких резервуарів, підключіть адаптер адаптером 1" 
типу "мама" на MHT до швидкого з 'єднання типу "тато" (Z) на маніфольді з одним отвором. 
Далі, підключіть безпечний шланг питної води до адаптера. На даному етапі шланг може 
бути використаний для розподілу. 

  Процедура налаштування розподілу під тиском   
Як обговорювалося раніше, повторно оброблена вода може бути доставлена 
безпосередньо до точки розподілу під тиском, але вода може бути доставлена з гнучких 
резервуарів до бажаних точок розподілу під тиском використовуючи наступні налаштування. 

1)  Вимкніть реактивний насос за допомогою вимикача в Коробці розеток А 
2) Зніміть клапан прийому з всмоктувального шланга та підключіть його до адаптера 

Camlock 0.5” типу "мама" на 1” типу "тато". 
3)  Підключіть кінець шланга з адаптером до швидкого з'єднання (Z) (маніфольд з 

одним отвором). 
4)  Підключіть незакріплений кінець всмоктувального шланга до реактивного насоса 

на зворотному клапані. 
5) Підключіть шланг №1 до швидкого з'єднання (J) та (K) 
6)  Підключіть адаптер 0.5” типу "мама" на MHT до швидкого з'єднання (W) 
7)  Підключіть безпечний шланг питної води до адаптера. 
8)  З'єднайте інший кінець шлангу з бажаною точкою або точками розподілу. 
9) Закрийте клапани: V7, V8, V9, V19, V20, V21 
10) Відкрийте клапани: V6, V10, V16, V14, V22 
11)  Увімкніть реактивний насос знову. 

Коли вода розподіляється під тиском, струменевий насос автоматично контролює тиск за 
допомогою перемикача тиску. В такому випадку декілька точок розподілу можуть бути 
під'єднані (через шлангові роздільники). 
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    Очистка, зберігання та транспортування     

   Очистка    

Рекомендується пропустити розчин відбілювача через систему перед закачавши розчин 
всередину за допомогою 5-галонного відра, гарантуючи, що кожна лінія системи 
дезінфікується.  
Гнучкий резервуар можна дезінфікувати (всередині та ззовні) за допомогою м'якого 
розчину відбілювача та підвісити вертикально, щоб випускний отвір був 
спрямований до землі та відкритий, а потім продувати резервуар, поки він не 
висохне. Найкращий спосіб зробити це - увімкнути вологий і сухий вакуумний 
пилосос у режимі продувки або підключити до верхнього отвору резервуара 
листовий вітродув. 

  Зберігання   

Перед зберіганням повністю злийте з системи всю воду. Включно з шлангами, 
фільтрами, трубками фыльтра, насосами та клапанами. НЕ складати та НЕ зберігати 
гнучкі резервуари у вологому стані. На дні реактивного насоса є дренажний клапан, 
який необхідно відкрити, і злити воду з насоса. Відкриті Camlock-и (без злитих 
шлангів) повинні бути закриті кришками для Camlock 0.5" типу "мама" , щоб запобігти 
потраплянню комах та забруднень у систему під час зберігання. WOW Cart слід 
зберігати в безпечному та надійному місці. 

Генератор 

В генераторі не повинно залишатися палива. Після цього потрібно від'єднати 
негатив на акумуляторі генератора. Якщо паливо не вдається злити/використати, в 
бензобак потрібно ввести стабілізатор палива, щоб безпечно зберігати генератор. 
Якщо використовується тільки пропан, це не проблема. 

Акумулятор повинен бути на крапельній зарядці під час зберігання, щоб він був 
повністю заряджений при повторному розгортанні. Всі деталі і частини повинні 
зберігатися разом, щоб він залишався одним блоком під час транспортування. 

  Транспортування   

Коли WOW Cart готується до транспортування, М-100 слід від'єднати від верхнього 
маніфольда WOW Cart і упаковувати окремо, щоб зменшити ризик пошкодження 
агрегату. При транспортуванні закріпіть вантаж так, щоб він не залишався 
нерухомим. 
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Обслуговування 

Для найкращих результатів при обслуговуванні вашого нового обладнання 
рекомендується: 

>  WOW Cart завжди стоїть на колесах у вертикальному положенні. При цьому 
замикальні елементи на поворотних колесах повинні бути у положенні "замкнено" при 
використанні та на зберіганні. 

>  При використанні WOW Cart, весь час тримайте обладнання протертим і вільним від 
бруду та сміття. Це дозволить оператору(ам) побачити, чи є якісь витоки або інші 
проблеми, які потрібно вирішити. Сіль та її побічні продукти, такі як хлор, 
газоподібний хлор, гіпохлорит натрію (відбілювач) та гідроксид натрію, є корозійними 
для металів, попереджувальних наклейок та інформаційних табличок. 

>  Щоденно перевіряйте рівень масла в генераторі подвійного палива. Див. посібник з 
експлуатації генератора. 

>  З генератора подвійного палива потрібно злити/використати паливо або залишок 
бензину потрібно стабілізувати стабілізатором перед зберіганням. Стабілізатор 
можна знайти в роздрібному магазині автозапчастин (немає в комплекті до WOW 
Cart). Див. інструкцію з експлуатації генератора з подвійним паливом. 

>  WOW Cart слід дезінфікувати та злити всю воду з усіх фільтрів, маніфольдів, зливів, 
трубопроводів, насосів, M-100 генератор хлору та BleachMaker перед зберіганням. 
Див. посібник щодо процесу дезінфекції. 

>  Каністрові фільтри з активованим вугіллям потрібно від'єднати з WOW Cart після 
використання, а гранульоване активоване вугілля та пісок видалити та замінити. 
Інструкції див. у посібнику по фільтрувальних середовищах. 

>  12-вольтовий акумулятор глибокої зарядки повинен залишатися підключеним до 
зарядного пристрою, а зарядний пристрій - підключеним до надійного джерела 
живлення завжди, коли WOW Cart знаходиться в використанні або при зберіганні. Це 
гарантує користувачеві(-ам), що акумулятор постійно повністю заряджений. 
Див. інструкції в посібнику із використання зарядних пристроїв для акумуляторів. 

>  Перевірте всі електричні шнури перед використанням. Якщо ви знайдете будь-які 
електричні шнури або подовжувачі, які були пошкоджені з порізами, дірками або були 
розчавлені, замініть шнур і позбудьтеся пошкодженого шнура. Зберігайте всі 
електричні шнури та подовжувачі сухими, чистими та без бруду та нальоту. 

>  Завжди зберігайте інструкції з експлуатації обладнання разом з W.O.W. Cart для 
довідки.  
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Усунення несправностей 

Завжди звертайтеся до наданих посібників для WOW Cart та його компонентів, для 
функціонування та виконання процесів, а також до будь-яких посібників, які поставляються 
з додатковими аксесуарами. 
Типові робочі проблеми, які можуть виникнути під час експлуатації: 

>  Якщо вода, що протікає зі звичайною швидкістю через візок раптово починає 
повільно текти через систему, то зазвичай це є свідченням того, що один або кілька 
фільтрів для води забилися. Один або всі потрібно буде очистити (промити) або 
замінити середовище. 

>  Генератор перестає працювати. Перевірте бак з бензином або пропаном. 

>  WOW Cart не працює, але генератор працює. Переконайтеся, що шнури підключено. 

>  Протікання на  шланзі швидкого з 'єднання Camlock . Переконайтеся, що обидва 
важелі блокування повністю переведені в закрите (блок) положення. Хоча це дуже 
малоймовірно, Camlock фітинги по типу "мама" мають прокладку всередині них. 
Переконайтеся, що прокладка на місці. 

>  Реактивний насос припиняє викачування води з джерела. Перевірте клапан прийому 
на кінці 1” всмоктувального шланга. Він може бути забруднений брудом та сміттям і 
потребувати очищення.
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   Контактна інформація    
З'язатися з WaterStep за адресою: 
 info@waterstep.org ,  
 sales@waterstep.org ,  
Тел.: Понеділок - п 'ятниця з 9:00 до 17:00 за східним стандартним 
часом (EST), США: +1-502-568-6342 

Для отримання додаткової інформації або спеціалізованої підготовки 
щодо WaterStep WOW Cart, або будь-якої іншої продукції та послуг 
WaterStep, будь ласка, зв'яжіться з; 

WaterStep 
625 Myrtle Street 
Луїсвілл, Кентуккі 40208 США 
+1 502 568-6342 
 info@waterstep.org ,  
sales@waterstep.org

mailto:info@waterstep.org
mailto:sales@waterstep.org
mailto:nfo@waterstep.org
mailto:sales@waterstep.org
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   Словник термінів    

Точка доступу 
Якщо використовується джерело під тиском, точка, в якій вода може бути відібрана і 
введена у потік WOW Cart. Приклад: сумнівне муніципальне джерело водопостачання 
через шланг, кран, або клапан. 

Шнур для приладів 
Будь-який шнур, який прикріплений до компонента WOW Cart, який потребує подачі 
енергії. 

Обхідна точка 
З'єднання Camlock типу "тато", які знаходяться нижче головного маніфольда. 

Camlock 
Герметичний для води механізм швидкого від'єднання, який можна використовувати, щоб 
легко перенаправити шлях потоку води. 

Зворотний клапан 
Одноходовий клапан, який зберігає тиск всередині системи і має вирішальне значення 
для належного функціонування реактивного насоса. 

Хлорний шланг 
Невелика біла трубка, яка проходить від сторони з хлором на M100 до трубки Вентурі. 

Час контакту 
Це час, який вода повинна постояти після хлорування, перед тим, як можна буде 
видалити хлор та/або споживати воду. 

Розподільча точка 
Точка, в якій вода відбирається для використання або для приготування їжі, очищення, 
пиття, купання, тощо після обробки. 

Фільтрувальне середовище  
Хімічний або механічний компонент, через який проходить вода під час обробки. 
 
FHT 
різьба шланга типу "мама" 

Шлях потоку 
Шлях, який вода буде проходити від початкового джерела до кінцевої точки розподілу. 

Клапан прийому 
Односторонній клапан зворотного потоку із запобіжником з грубим екраном, який можна 
розмістити у відкритому джерелі води. 
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GFCI 
Диференціальний автоматичний вимикач струму Спеціалізована розетка, яка заземлена і 
вимикається, якщо виявлено електричну небезпеку. 

MHT 
Різьба шланга типу "тато" (також відома як національний шланг - NH) 

Маніфольд 
Частина труби, яка використовується для управління потоком води на визначеному 
шляху. 

Повторна обробка води 
Очищення води після хлорування для видалення залишкового хлору, запаху та смаку. 

Первинна обробка 
Обробка, яка відбувається до часу контакту з хлором. 

Шланг всмоктувальний 
Шланг, який містить кільця з ПВХ, щоб протистояти спаданню під вакуумом. 

Резервуар, гнучкий або під тиском 
Великий переносний резервуар для зберігання води, який можна складати та зберігати, 
коли він не використовується. 

Резервуар під тиском 
Резервуар, який містить повітряний міхур і з'єднаний з перемикачем тиску, який дозволяє 
автоматизовано керувати реактивним насосом. 

Оброблена вода 
Вода, яка пройшла принаймні один шлях обробки WOW Cart. 

Вентурі 
Невелика ділянка труби, яка швидко скорочується в розмірі перед поверненням до 
початкового розміру, створюючи вакуум. 

Спіраль (знаходиться в реактивному насосі) 
Вигнута воронка, що збільшується в площі в бік точки випорску. 

Джерело води, під тиском 
Джерело, яке буде протікати через WOW Cart без необхідності допомоги насоса. 
Приклад: муніципальне постачання, резервуар на підвищенні. 

Джерело води, не під тиском 
Джерело, яке вимагає використання насоса, щоб пустити потік через WOW Cart. Приклад: 
озеро, ставок, струмок, резервуар на рівні землі, неглибокий колодязь.
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    Додаток А. Альтернативні шляхи потоку обробки 
води     

   Помірно забруднена вода    

Забруднюючі речовини, що підлягають обробці: 

Бактерії/віруси, хімічні/радіологічні речовини, помутніння (мутність) 

Технології, які будуть використовуватися: 

1)  100- та 55-мікронні фільтри екран/диск 
2)  Каністровий вугільний фільтр 
3) WaterStep M100 генератор хлору 

Фактичний шлях обробки: 

Джерело води, живильний насос, фільтри екран/диск, каністрові карбонові фільтри, 
УФ-система, генератор хлору, гнучкий резервуар. 

Процедура встановлення: 

1) Підключіть шланг №1 до швидкого з'єднання (K) та (P) 
2) Підключіть шланг №2 до швидкого з'єднання (Q) та (T) 
3) Підключіть шланг №5 до швидкого з'єднання (U) та (I) 
4) Закрийте клапани: V0, V2, V3, V4, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V15, V16, 

V17, 
V18, V19, V21 
5) Відкрийте клапани: V1, V6, V12, V14, V20, V22 

   Швидка дезінфекція    

Забруднюючі речовини, що підлягають обробці: 

Бактерії та віруси 

Технології, які будуть використовуватися: 

1)  100- та 55-мікронні фільтри екран/диск 
2) WaterStep M100 генератор хлору 

Фактичний шлях обробки: 

Джерело води, живильний насос, фільтри екран/диск, каністрові карбонові фільтри, 
гнучкий резервуар.  
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Процедура встановлення: 

1) Підключіть шланг №2 до швидкого з'єднання (K) та (T) 
2) Підключіть шланг №5 до швидкого з'єднання (U) та (I) 
3) Закрийте клапани: V0, V2, V3, V4, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V15, V16, V17, 
V18, V19, V21 
4) Відкрийте клапани V1, V6, V14, V20, V22 

   Додаток В. Посібники    

1. Посібник для M-100 генератора хлору 

 

Waterstep-M100-Ma 
nual.pdf 

2.  Керівництво для BleachMaker 

 

Waterstep-Bleach-Maker-Manual.pdf 

3.  Підключення до джерела живлення 110V змінного струму для BleachMaker 

 

WaterStep-Power-Supply-Instructions-Eng
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   Додаток С. Типи та використання фільтрувальних 

середовищ    
  (Інші можуть розглядатися залежно від якості води та наявних проблем з нею)   

У комплекті до WOW Cart: 

Гранульоване вугілля є стандартним середовищем для більшості хімічних 
ситуацій по усуненню чинника. Його висока площа поверхні надає йому 
масивну здатність до адсорбції. Він може бути виготовлений з кісток 
тварин, деревини та нафти, але більшість вуглецю виробляється з 
антрацитового вугілля або луски кокосів.

Гранульоване 
Активоване 

Вугілля 
(GAC) 

(ВКЛЮЧАЄ 
2 ЗАПРАВКИ) 
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НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ: 

Середовище Опис 

Активований 
оксид алюмінію 

Активований оксид алюмінію - це "суміш аморфного і гамма-оксиду 
алюмінію", яка використовується для видалення миш'яку, фтору, селену, 
діоксиду кремнію та гумінових кислот. 

Антрацит 

Подрібнене антрацитове вугілля довгий час було улюбленим 
середньоваговим фільтром для зменшення осаду. Зараз він найчастіше 
використовується з піском та іншими середовищами у 
мультикомпонентних фільтрах. 

Мідно-цинкові 
суміші 

Гранули міді/цинку високої чистоти, які використовують окисно-відновні 
реакції (обмін електронами) для видалення хлору та важких металів. 
Суміші 50% міді та 50% цинку зазвичай використовуються для зменшення 
частки хлору та важких металів. Вони також мають бактеріостатичні 
властивості. Суміші 85% міді та 15% цинку зазвичай використовуються 
для зменшення частки заліза, марганцю та сірководню. 

Подрібнений 
мармур 

Подрібнений мармур - природний карбонат кальцію. Використовується 
для підвищення рН кислої води. 
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Середовище Опис 

Гранат 

Гранат - природнє середовище, що найчастіше 
використовується в мультикомпонентних фільтрах. Він 
дуже дрібний і відфільтровує частки до діапазону 10-20 
мікрон. 

Іонообмінна смола 

Різноманітні кислі катіонні та лужні аніонні суміші, які 
використовуються для первинного пом'якшення та для 
обробки води, а також для очищення від радіоактивних 
відходів та знезараження. 

Марганцевий 
зелений пісок 

Марганцевий зелений пісок - це пурпурно-чорне 
фільтраційне середовище, виготовлене з природного 
зеленого піску і покрите марганцем. Діоксид марганцю 

подібний до нього. Він служить каталізатором для 
осадження сірководню, заліза та марганцю. 
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Середовище Опис 

Мультикомпонентне 
середовище 

(багатошаровий) 

Мультикомпонентні фільтри складаються з декількох 
шарів - зазвичай з трьох-п'яти різних середовищ. 

Середовище завантажується за щільністю - найщільніше 
в нижній частині резервуара, найменш щільне зверху. Це 
створює фільтр з відмінною швидкістю потоку і відносно 

легкими властивостями зворотного промивання, який 
буде фільтрувати частинки до десяти мікрон. 

Найпоширеніша суміш середовищ (зверху вниз): 
антрацит, фільтрувальний пісок, гранат. Це типова 

суміш, хоча багато інших теж є поширеними. 

Пісок 

Фільтрувальний пісок - це природний пісок, який має 
високий вміст кремнію і низький вміст кальцію. Його 

просіюють і промивають. Він може використовуватися 
незалежно або як частина мультикомпонентного 

фільтра. Вважається, що піщані фільтри є найдавнішими 
техногенними фільтрами, і вони імітують поширений 

природний метод фільтрації. 

Цеоліти 

Природний матеріал, що складається з мікропористого 
розташування кремнію та оксиду алюмінію, що 

використовується для фільтрації важких металів, амонію 
та деяких органічних речовин. 

 

Адаптовано з  http://www.purewaterproducts.com/articles/filter-media   

http://www.purewaterproducts.com/articles/filter-media
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