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PWS CUBO Compact

Podstawowa
potrzeba
ultraczystej wody
Każdy szpital i laboratorium w Europie zużywa duże ilości oczyszczonej wody.  
Do przygotowania czystych narzędzi chirurgicznych. Aby uzyskać poprawną analizę.  
Aby otrzymać czyste próbki. Aby zmaksymalizować żywotność i funkcjonalność  
myjni-dezynfektorów i sterylizatorów. Do czyszczenia instrumentów endoskopowych.   
To tylko kilka przykładów...

Historycznie, w celu osiągnięcia akceptowalnej jakości wody, szpitale i laboratoria polegały 
na niestandardowych metodach oczyszczania wody i różnych ich kombinacjach.   
Prowadziło to do niepotrzebnych, ukrytych, wysokich kosztów wytwarzania i to często  
niskiej jakości wody. 

Tak było również w Szwecji, gdzie pomimo znacznego dofinansowania służby zdrowia 
publicznymi środkami, funkcjonowały wciąż przestarzałe metody produkowania wody 
oczyszczonej. W 2014 roku szwedzka firma Pure Water Scandinavia (PWS), która już wtedy 
miała wieloletnie doświadczenie w oczyszczaniu wody, postanowiła stworzyć kompaktowy, 
oszczędny i nowoczesny system produkujący oczyszczoną wodę: CUBO Compact. 

CUBO Compact 
CUBO Compact zamienia dopływającą wodę z kranu, niezależnie od jakości, w wodę 
ultraczystą, odpowiednią do każdego procesu czyszczenia w laboratoriach i szpitalach. 

Instalacja kompaktowego sytemu gotowego do ekonomicznej produkcji ultraczystej wody 
zajmuje mniej niż jeden dzień. Wymaga tylko tyle miejsca, co duża lodówka, zasilania 
prądem i wody z kranu. 

Od 2014 roku, CUBO Compact nieprzerwanie potwierdza na całym świecie swoją wydajność
i funkcjonalność. System może być monitorowany online oraz za pomocą ekranu dotykowego 
wbudowanego w estetyczną obudowę.



Rozmiar S 
z możliwościami XXL

Plug and Play

PWS CUBO Compact zajmuje mniej miejsca 
niż duża lodówka. 
Otwierając dyskretne białe panele  
wolnostojącej szafy znajdziemy najwyższej 
jakości komponenty, pompy, filtry i duży 
zbiornik. Wszystko jest tak pomysłowo 
zmontowane w niewielkiej obudowie,  
aby zapewnić funkcjonalność i najwyższą 
jakość. Tradycyjne rozwiązania zajmują  
kilkukrotnie większą przestrzeń  
w porównaniu z CUBO Compact.

PWS CUBO Compact można sprawnie  
zainstalować w mniej niż jeden dzień.   

Źródłem wody jest miejska woda 
wodociągowa. Na wyjściu urządzenia 

otrzymujemy wysokiej jakości, ultraczystą 
wodę, stale utrzymującą parametry, 

odpowiednią do stosowania w każdym możli-
wym procesie w szpitalach i laboratoriach.

Przed dostawą każda maszyna jest testowana 
przez wyspecjalizowanych techników 

w zakładzie produkcyjnym PWS w Szwecji.  



Size S with XL functionality
PWS CUBO Compact requires less 
space than a large refrigirator. 
Open the discreet white panels of 
the freestanding cabinet and you 
find pretested components, pumps, 
filters and tanks ingeniously 
assembled to secure function, 
monitoring and quality. Existing 
systems require three times the 
space of a CUBO Compact.

Plug and Play
PWS CUBO Compact is easily installed in 

less than a day. Incoming water: municipal 
tap water. Outgoing water: stable, high-

quality, ultra-pure water fit for use in every 
conceivable process in hospitals and 

laboratories. Prior to delivery, every machine 
is tested by specialist technicians at PWS’s 

headquarter and production site in Sweden.

Dopasowany do potrzeb
PWS CUBO Compact wytwarzany jest w wersjach wydajności od 150 do 500 litrów ultraczystej 
wody możliwej do wyprodukowania na godzinę.
W zależności od modelu, dobierany jest odpowiedniej wielkości wbudowany zbiornik buforowy. 
Potrzeba więcej? Nie ma problemu, CUBO Compact został zaprojektowany tak, aby móc łączyć 
wiele jednostek równolegle, aby jednocześnie wytwarzać jeszcze większe ilości wody. 

Przykładowo jedna jednostka PWS CUBO 500E jest w stanie obsłużyć 5 myjni-dezynfektorów 
oraz 5 sterylizatorów parowych pracujących w jednym czasie. CUBO Compact zmienia przyjęty 
sposób myślenia na temat systemów wodnych. Eliminuje potrzebę wykonywania dużych 
pomieszczeń, utrzymywania kosztownych, pracujących osobno elementów do produkcji wody 
oraz składowania wielkich zbiorników na wodę.

Spełnia wszystkie normy
PWS CUBO Compact spełnia rygorystyczne, światowe standardy certyfikacji:   
PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX; PN-EN IEC 61010-2-202:2021,   
PN-EN 61000-6-3:2021+A1-EMC, UL 61010-1:2012 Ed.3+R:29Apr2016   
oraz CSA C22.2 #61010-1-12:2012 Wyd.3.

Na potrzeby wymagających rynków Azji, Ameryki Południowej i Europy funkcjonalność  
PWS CUBO Compact została udoskonalona tak, aby zapewnić najwyższą jakość produkowanej 
wody w każdych warunkach środowiskowych i to niezależnie od jakości wody zasilającej  
system. Od Kirkenes w Norwegii na północy po Toovoomba w Australii na południu, CUBO 
Compact z powodzeniem sprawdził się na całym świecie, a przez to ustanawiając nowy  
standard w oczyszczaniu wody.

Zaawansowana technologia ma znaczenie
Pracę PWS CUBO Compact można monitorować online. Ekran dotykowy umożliwia pełną  
kontrolę nad procesem produkcyjnym wody ultraczystej. Intuicyjne menu pozwala na 
wygodne sterowanie każdą funkcjonalnością urządzenia. Wyprodukowana ultraczysta woda 
jest gwarancją skuteczności procesu mycia. 
Podczas pracy PWS CUBO Compact monitorowane są między innymi: poziom ultraczystej 
wody w zbiorniku, stan filtrów, poziomy przewodności, poziom soli w zbiorniku zmiękczacza
i oczywiście jakość produkowanej wody ultraczystej.

Potwierdzony proces
PWS CUBO Compact wykorzystuje najnowocześniejszą technologię  
odwróconej osmozy, aktywne filtry węglowe, mikrofiltrację,   
światło UV i kontrolę stopnia twardości wody. 

Łatwy w serwisowaniu
Obsługa urządzenia nigdy nie była łatwiejsza. PWS CUBO Compact to jeden z najłatwiejszych 
w obsłudze systemów na rynku. Wymiana wysokowydajnych filtrów lub uzupełnienie soli  
w układzie zmiękczacza odbywa się w ciągu kilku minut. Wszystkie komponenty są łatwo  
dostępne po otwarciu  drzwi serwisowych szafy. 
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Kompaktowy rozmiar  
i łatwa instalacja
Przechodzi przez 
standardowe drzwi
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Podwójny zmiękczacz
Gwarantowana
wydajność
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Zbiornik na sól za 
drzwiami dla łatwego 
dostępu do uzupełniania
soli

3.

Zespół filtrów PrePack
Aktywny filtr węglowy  
z filtrem cząstek  
stałych - 1,0 μm

4.

Moduł RO
Łatwy do wymiany,
kompaktowy zestaw 
membran osmotycznych

5.

8.

Pompa RO
Wytwarza ciśnienie
15 bar

9.

Moduł EDI
Elektrodejonizacja

6.

Lampa UV
Skutecznie
inaktywuje
bakterie i wirusy

7.

Zbiornik wody
Do 300 litrów

8.

11.

Jednostka sterująca
7” dotykowy, kolorowy
wyświetlacz LCD.
2 x USB. Ethernet.
RS-232. SD-card.

10.

Pompa cyrkulacyjna
Wytwarza ciśnienie 
w pętli do 4 bar

11.

Kompletny system uzdatniania w jednej obudowie



Parametry techniczne CUBO Compact 500E

PARAMETR WARTOŚĆ

Wydajność (litry/h) / (m3/24h) w temperaturze 15°C 500 / 12

Skuteczność oczyszczania (%) RO > 98%

Skuteczność oczyszczania (%) z modułem EDI > 99,9%

Ciśnienie / przepływ wody zasilającej (bar)/(l/h) 3-5 / 1000

Temperatura wody zasilającej (°C) 5-30

Zasilanie elektryczne (V / Hz / A) 400 / 50 / 16

Maksymalny pobór mocy pompy RO (kW) / 500l 0,65

Maksymalny pobór mocy (kW) z modułem EDI 4,0

Waga (kg) z EDI 350

Waga (kg) z EDI z pełnym zbiornikiem wody 850

Wysokość (mm) 1920

Szerokość (mm) 1000

Głębokość (mm) 600



PWS - Pure Water Scandinavia
Założona w 2001 roku przez Larsa Wiklunda, byłego dyrektora zarządzającego  

i kierownika sprzedaży US Filter Sweden. 

Siedziba główna i certyfikowany zakład produkcyjny ze specjalnie przeszkolonymi  
technikami znajduje się w Falun w Szwecji. 

Firma projektuje i wytwarza najnowocześniejsze urządzenia typu  „plug and play” 
do wydajnej produkcji ultraczystej wody.

PWS globalnie projektuje i instaluje również pętle dystrybucyjne.

Od 2018 roku PWS jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Sdiptech AB.

Media-MED Sp. z o.o.
ul. Promienistych 7

31-481 Kraków

tel.: 12 413 94 90
tel. kom.: 697 915 953

e-mail: biuro@media-med.pl
www.media-med.pl

Autoryzowany dystrybutor w Polsce

Bataljonsvägen 16
791 40 Falun

tel.: 023 79 79 90
e-mail: info@purewater.se

www.purewater.se


