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Kompletní rešení

FUNKCE
FILTRACE:

Filtrační nádoby
s vložkami

ZMĚKČOVAČ   

CHRÁNÍ rozvody a spotřebiče před usazování vodního kamene - • •

ODSTRAŇUJE špatnou chuť chhlólóru • - •

POSKYTUJE optimální kvalitu pitné vody • - •

ZARUČUJE vodu bez bakterií a virů - - •

ODSTRAŇUJE pesticidy a herbicidy  < (1) - •

REDUKUJE těžké kovy a obsah manganu  << (1) - •

SNIŽUJE obsah nitrátů  < ((1)1) - •

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
pracuje bez chemické úpravy a solných roztoků • - •

DETEKUJE netěsnoosti v rorozvz odduu - - •

WIFI mmožožnonosts oovlvládání přes interrnen tt - - •

(1) Úprava vody v závislosti na použitých fi ltrech

komeo

Již nemusíte volit mezi vodou vhodnou ke konzumaci nebo 
vodou, která nezpůsobuje usazování vodního kamene.
Komeo je jedinečné řešení, které vzájemně kombinuje všechny způsoby úpravy vody pro 
celou vaši domácnost.
Komeo poskytuje vodu o vysoké kvalitě, která je vhodná pro konzumaci a užití všude v 
domácnosti a přitom navíc ochraňuje rozvody vody i domácí spotřebiče.

ž
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Komfort

Komeo významným způsobem 
zvyšuje kvalitu vody a přitom 
nijak neovlivňuje přirozený 
obsah minerálů které jsou 
ve vodě a které jsou pro nás 
důležité. 

Přispívá k dlouhodobé pohodě celé rodiny a 
zvyšuje komfort při osobní hygieně, praní, vaření 
i mytí nádobí.

Odstraněním bakterií a znečištění poskytuje 
Komeo optimální pitnou vodu vhodnou ke 
konzumaci v celé domácnosti.

Komeo 
zachovává 

přirozený obsah 
minerálů ve vodě 
(např. vápníku a  

hořčíku) které jsou 
důležité pro naše 

zdraví.

Well-being

4



Ochrana
Technologie neutralizování vodního 
kamene působením elektronického 
pole zabraňuje usazování kamene a 

tím je zaručena ochrana rozvodů vody 
v domácnosti.

Centrála detekuje netěsnosti a 
nadměrný tlak v rozvodu, v případě 

nutnosti automaticky zastavuje 
dodávku vody  pokud je to nutné a 

zároveň informuje uživatele.
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KOMEO DETEKUJE 
NETĚSNOSTI

•  Netěsnosti představují 15 až 20% roční 
spotřeby vody v domácnosti.

•  Netěsnící (kapající) baterie představuje 
spotřebu 4 až 5 litrů za hodinu a tedy 35 
až 44 m³ / rok

Úspora
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Komeo je alternativou k nákupům balené 
vody aniž bychom snižovali naše nároky na 
kvalitu a chuť vody.
Spotřeba elektrické energie centrály se 
automaticky odvíjí od spotřeby. Platíte tedy 
pouze za skutečně spotřebovanou a upravenou 
vodu.
Díky neusazování vodního kamene Komeo 
prodlužuje životnost rozvodu vody včetně 
komponent (potrubí, ohřívačů, baterií, ventilů 
atd.) a domácích spotřebičů.
Rovněž se snižuje spotřeba různých čistících 
prostředků, pracích prášků a tablet na 
změkčování vody.
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Komeo je šetrné k životnímu prostředí - použité technologie 
nepracují s chemikáliemi ani nedochází k vypouštění solných 
roztoků do odpadu. 
Na rozdíl od změkčovačů nedochází k vysoké spotřebě vody při 
regeneraci - Komeo je úsporné.

Ekologie
Životní prostredí 

VÝHODNÁ ALTERNATIVA
K BALENÉ VODĚ:

•  Úspora až 2000 lahví vody za rok 
- počítáno pro čtyř členou rodinu při 
denní spotřebě 2 litrů na osobu

•  Žádná doprava, žádné obaly

ž
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Praktické
rešení
na klíc
ž

ž

Systémy pro úpravu vody 
od fi rmy COMAP jsou 
uznávána specializovanými 
prodejci sanitárních zařízení 
i odbornými instalatérskými 
fi rmami v oboru. 

Tito specialisté vám mohou poradit a 
provést instalaci i následně provádět údržbu 
centrály v souladu s profesními standardy a 
potřebami. 
Komeo může být instalováno velmi 
jednoduše a rychle odbornou fi rmou, která 
následně může provádět i jeho pravidelnou 
údržbu. Komeo představuje řešení “na klíč”.
Díky atraktivnímu designu může být 
Komeo instalováno na zeď nebo pod dřez (v 
závislosti na prostoru a typu dřezu).
Dotyková obrazovka centrály Komeo 
usnadňuje nastavení a zároveň přehledně 
zobrazuje potřebné informace.
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Wi-Fi
Aplikace KOMEO pro tablety a chytré telefony 

umožňuje monitorování spotřeby vody v 
reálném čase.

Komeo může být rovněž ovládáno na dálku 
prostřednictvím vaší domácí Wi-Fi sítě.

Automaticky jste informování o problému 
vašeho rozvodu (o nutnosti výměny fi ltrů, 

netěsnostech, nadměrném tlaku atd.).
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Inovace COMAP v 
systémech úpravy vody

komeo

CLEAN
TECHNOLOGY

Profesionální 
úprava vody 

pro celou 
domácnost

•  Ochraňuje rozvody a domácí 
spotřebiče před usazováním 
vodního kamene 

ELECTRONICKÉ 
ODSTRANĚNÍ 
VODNÍHO 
KAMENE

+ 

DVA FILTRY S 
AKTIVNÍM UHLÍM

+ 

•   Odstraňují pesticidy a herbicidy
•  Snižují obsah těžkých kovů a 

manganu
•  Snižují obsah nitrátů
•  Odstraňují špatnou chuť chlóru

Zdokonalení centrály na úpravu vody Komeo je 
přímým výsledkem odborné znalosti a zkušenosti 
v oblasti úpravy vody společnosti COMAP při 
vývoji systémů v tomto segmentu.
Již více než 30 let jsou řešení pro úpravu vody 
COMAP považována za velmi kvalitní a splňující 
nejpřísnější požadavky na kvalitu vody.
Celý produktový sortiment systémů pro 
úpravu vody COMAP je navržen, vyroben 
a kontrolován v našem výrobním závodě 
s certifi kátem ISO 9001, který je v městě 
Montéliér na jihu Francie.
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•  Odstraňuje bakterie, viry 
a plísně a zabraňuje vzniku 
legionely v rozvodu.

UVC LAMPA+ 

•  Detekují netěsnosti nebo nepřípustný nárůst 
tlaku a automaticky v případě nutnosti uzavřou 
rozvod vody.

BEZPEČNOSTNÍ SENZORY+ 

SAMOČISTÍCÍ FILTR
•  Zachycuje usazeniny a částice které mohou být ve vodě.
•  Možnost automatického proplachu bez nutnosti vyjmutí fi ltrační vložky. 

Může být ovládán na dálku díky elektroventilu.

+ 

•  Informace v reálném čase 
o spotřebě vody, stavu fi ltrů a 
jiných možných problémech.

•  Komeo může být ovládáno 
vzdáleně pomocí tabletu 
nebo chytrého telefonu.

INTERAKTIVNÍ 
OBRAZOVKA

+ 
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Kontaktujte specializovaného prodejce nebo odbornou montážní fi rmu

Informace o centrále

 
www.comapwt.com

nebo 
www.comappraha.cz

COMAP Water Treatment
ZA Les petits champs 
26120 Montélier - France
Tel: +33 (0)4 75 85 28 11
Fax: +33 (0)4 75 85 42 62
www.comapwt.com

COMAP Praha s.r.o.
Krajní 801
252 42 Jesenice
ČESKÁ REPUBLIKA

www.comappraha.cz

komeo


