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Czysta woda,
czysta energia,
czyste oszczędności
Energia zużywana rocznie do ogrzania
wody i domu to dziesiątki tysięcy złotych
z których minimum 50% można
zaoszczędzić.
Najczystsza i darmowa energia pochodzi ze
Słońca. W coraz wydajniejszy sposób wykorzystujemy ją do ogrzewania wody poprzez
kolektory słoneczne. Kiedy Słońce nie świeci wystarczająco intensywnie, przechodzimy
na inny sposób ogrzewania – spalanie
w piecach pelletu, czyli sprasowanych pod
bardzo wysokim ciśnieniem trocin i wiórów
drzewnych. Tanio i ekologicznie. Te dwa
systemy ogrzewania wody użytkowej i wody
w c.o., połączone ze sobą w całość, to proponowany „pakiet energetyczny”.
Rzadko która ﬁrma testuje funkcjonowanie
kolektorów słonecznych przez okrągły rok
od 12 lat. Wiele zna parametry urządzeń
tylko z opisu producenta. A własne doświadczenia są najcenniejsze. W ﬁrmie Rosmosis
kolektory podgrzewają wodę w basenie
i wodę użytkową w budynku. Przez te
kilkanaście lat różne były zimy i lata, ale
przekonano się „na własnych rachunkach”,
jak wielkie oszczędności niesie używanie
kolektorów i dlatego ﬁrma poleca je z pełną
odpowiedzialnością. Inwestycja zwraca
się tym szybciej, im więcej potrzebujemy
ciepłej wody w basenie, łazience, kuchni,
pralni itp.
Opłaca się montować kolektory słoneczne
w domach jednorodzinnych, gdy posiada
się jeszcze basen, to tym bardziej.
Wariantem optymalnym jeśli chodzi
o koszty, jest pozyskiwanie energii poprzez kolektory słoneczne, a w okresach,
gdy ciepło z kolektorów jest niewystarczające, zamiast z tradycyjnej super
drogiej energii , korzystać z taniego
i ekologicznego paliwa, jakim jest pellet.
Pellet to małe wałeczki ze sprasowanych
pod bardzo wysokim ciśnieniem trocin
i wiórów drzewnych. Wygląda jak drewniane kołki stosowane w meblarstwie,
ale jest wykonany w 100% z drewna.
Nie ma tam żadnej chemii, tzn. kleju
czy innych dodatków. Pellet można bezpiecznie wziąć do ręki: nie ma drzazg,
nie brudzi, nie rozsypuje się. Podczas
spalania nie powstają szkodliwe gazy,
a z 1 tony pelletu zostaje tylko 5 kg popiołu. W stosunku do tradycyjnych paliw,

takich jak olej opałowy, czy metan, pellet
jest tańszy i bardziej ekologiczny, a także nie wydziela do atmosfery trujących
substancji i jest paliwem odnawialnym,
produkowanym z odpadów.
Firma Rosmosis prowadzi sprzedaż i montaż automatycznych kotłów i pieców opalanych pelletem. Jak zwykle, najpierw sprawdza i testuje u siebie nowości wprowadzane
na rynek. Elegancki piecyk kominkowy stoi
w biurze ﬁrmowym, roztaczając wokół odświętną aurę. Duży kocioł do ogrzewania
całego domu i wody też jest użytkowany,
więc klient chcący zasięgnąć opinii, ma
dostęp do informacji „z pierwszej ręki”
i ogląda nie produkt w katalogu czy sklepie,
ale urządzenie pracujące!
Techniką basenową Rosmosis zajmuje
się od dawna w związku z główną gałęzią działalności firmy - instalacjami
oczyszczania wody. W ﬁrmie można więc
zamówić system oczyszczania wody
w domu i basenie (filtrowanie, pozbawianie zanieczyszczeń, zmiękczanie,
odżelezianie, „odwrócona osmoza”; połączenie tych usług to tzw. „pakiet wodny”),
kolektory słoneczne, piec lub kominek na
pellet albo cały „pakiet energetyczny”,
czyli system ogrzewania wody użytkowej
przez kolektory słoneczne i piec pelletowy
– ogrzewanie c.o., a także zadaszenia basenów i wanien SPA, a nawet urządzenie
wprawiające wodę w ruch, pt.: „sztuczna
rzeka”. Poruszając się pod prąd takiej
rzeki można „przepływać” całe kilometry
bez nawrotów w basenie o długości lub
średnicy 4m...
Osoby zainteresowane opisanymi wyżej
innowacyjnymi technologiami zapraszamy
na ul. Złotej Rybki 5 w Zielonej Górze, gdzie
można porozmawiać na temat szczegółów
technicznych i zobaczyć, jak to wszystko
działa. Zamawianie pakietu wodnego
i energetycznego, ma przewagę kosztową
nad kupowaniem pojedynczych urządzeń
(VAT=8%, a nie 23%) i serwisową. Firma
bowiem jest odpowiedzialna za całość
działania systemu dotyczącego ogrzewania
domu i wody użytkowej, kolektorów, ﬁltrów
i gdy coś szwankuje, nie jesteśmy odsyłani
od Annasza do Kajfasza, ale dzwonimy do
Rosmosis.

Czysta woda nie tylko dla zamożnych
Jak widać po półkach w każdym supermarkecie i po zawartości koszyków, kupujemy
coraz więcej wody. Średni koszt litra wody
to 1,30 zł. Nie liczymy ile miesięcznie pieniędzy wydajemy na wodę w butelkach, ale
często jest to kwota przekraczająca 100
zł. A przecież woda butelkowana, tak jak
woda z kranu, pochodzi z miejsc będących
częścią naturalnego, zamkniętego obiegu
wody. Nie trzeba naprawdę wyższych studiów chemicznych, aby dojść do wniosku,
że woda w tym obiegu może być z roku
na rok tylko coraz gorsza. Środowisko
naturalne jest bowiem coraz bardziej
zanieczyszczone różnymi chemikaliami
przemysłowymi, pestycydami, nawozami i nieczystościami. Pewne ilości tych
substancji chemicznych zawiera i woda
w kranie, i ta w butelce. Ale możemy pić
naprawdę czystą wodę.
Na bazie 20-letnich doświadczeń w dziedzinie domowych systemów uzdatniania
wody pitnej, powstało urządzenie o unikalnej konstrukcji: RO-5 plus VI generacja
- nowoczesny, automatycznie sterowany
system, oczyszczający wodę metodą tzw.
odwróconej osmozy (uznana na świecie
za najbardziej skuteczną), przeznaczony
do kilkudziesięcioletniej pracy. Litr wody,
czystej chemicznie i zmineralizowanej
dolomitem dzięki temu systemowi, kosztuje 5-7 gorszy. Zakup urządzenia zwraca
się szybko w zaoszczędzonych na kupno
wody butelkowanej pieniądzach: 1,25 zł
z każdym litrem.
Firma Rosmosis, zajmująca się od 20 lat
wdrażaniem i obsługą domowych systemów
uzdatniania wody pitnej, za kwotę 65 zł
miesięcznie przez 36 miesięcy (jest to czas
spłaty urządzenia), a więc poniżej kosztów
miesięcznych zakupu wody w butelkach,
oferuje system który „produkuje” minimum
65 l czystej wody na dobę. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych oszczędzaniem pieniędzy, czasu i zdrowia, do siedziby ﬁrmy lub na stronę www.rosmosis.eu;
e-maill: rosmosis@wp.pl
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