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ЗА НАС
CWG групата е групација со сопствени фирми во повеќе од 20 земји и дистрибутери во над 50 земји со што 
претставува еден од најголемите европски производители-дистрибутери на уреди и опрема за обработка и 
третман на вода.
Креираме постројки, ускладени со инвестициските, оперативните и трошоците за одржување, а кои се 
имплементирани согласно потребите на клиентот. Нашето сеопфатно искуство и опрема со проверен квалитет 
гарантираат висока сигурност во работата.
CWG ја превзема одговорноста за следење на ефектите од работа на постројките како и одржување на 
опремата, оставајќи му на клиентот можност да се концентрира на својата основна дејност.
Базирано на нашата стручност и искуство, ги оптимизираме веќе постоечките постројки и ги правиме процесите 
поефикасни. Тоа е сила која не прави посебно посакуван партнер во третманот на водата.
Ориентирани кон купувачот, флексибилни и способни брзо да одговориме на барањата на нашите клиенти, во 
дело ги спроведуваме проектите со кратки рокови на испорака и по најконкурентни цени.
Идентификувајќи ги слабостите на иднината, веќе денес станавме алка помеѓу традиционалното искуство и 
високата технологија.
Нашата намера е да во нашата понуда на постројки ги имплементираме најсовремените технологии за 
преработка на вода: за индустријата и домаќинството, преку зголемување на квалитетот и конкурентност на 
производството на нашите клиенти им овозможуваме, намалување на трошоците за производство на вода.

ВИЗИЈА
Во подрачјето на обработка и третман на вода тежнееме да станеме лидери, нудејќи го комплетниот асортиман 
од производи, решенија и услуги за своите клиенти, на едно место.

ЦЕЛ
Во нашата постоечка понуда да ја имплементираме најсовремената технологија на обработка и третман на 
водата за потребите на комерцијалниот, индустрискиот и комуналниот сектор. Со самото тоа да го зголемиме 
нивниот квалитет и конкурентност, притоа да ги намалиме трошоците за вода, а истовремено посветувајки 
големо внимание на екологијата.
Широкиот спектар на производната понуда и компонентите кои ги нудиме овозможуваат реализација на 
секаков вид постројки, но истотака на корисникот му дава можност да ја модифицира, измени или да ја подобри 
постоечката опрема.

CWG Group

· Аргентина
· Aвстралија
· Aвстрија
· Белгија
· Бразил
· Канада
· Чиле
· Кина
· Данска
· Финска 
· Франција
· Германија
· Грција
· Хонг Конг
· Унгарија
· Индонезија
· Ирска
· Италија
· Јапонија
· Либан
· Малезија
· Мексико

· Македонија
· Хрватска 
· Нов Зеланд
· Кореја 
· Перу
· Филипини
· Полска
· Словенија
· Португалија
· Романија
· Сингапур
· Јужна Африка
· Шпанија 
· Шведска 
· Швајцарија
· Србија
· Тајван
· Турција
· У.А.Е.
· Англија
· САД 
· Венецуела
· Виетнам
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НАШИ ПАРТНЕРИ И СОРАБОТНИЦИ

СЕРТИФИКАТИ
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НАШИ АПЛИКАЦИИ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ОБРАБОТКА
И ТРЕТМАН НА ВОДАТА

ПРОЦЕСНИ
ВОДИ

ТЕХНОЛОШКИ 
ВОДИ

БАЗЕНСКИ
ВОДИ

УЛТРА-ЧИСТИ
ВОДИ

ОТПАДНИ 
ВОДИ

ВРАЌАЊЕ НА 
ВОДАТА
“RE-USE”

ОДСОЛУВАЊЕ 
НА МОРСКА 

ВОДА

ВОДА ЗА 
ПИЕЊЕ
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ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП НА СЕКОЕ БАРАЊЕ

ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ

ПРОЦЕСНИ ВОДИ БАЗЕНСКИ ВОДИ

ВОДИ ЗА ФАРМАЦИЈА ОТПАДНИ ВОДИ

1.
Детекција на 
проблемот 2.

Развој на 
проект

3. 
Презентација
на проектот

4.
Оптимализација

на
решението5.

Производство

6.
Инсталација

7.
пуштање во
работа

8.
Одржување
и сервис

КЛИЕНТ
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НАШЕ ПОДРАЧЈЕ НА РАБОТЕЊЕ
Во тек на долгогодишното работење на CWG Групата во Европа, 
аплицирани се производи, услуги и решенија од различни области. Со 
својот ангажман и професионалност за задоволување на потребите 
на клиентите, нашата цел останува и понатаму иста:
Задоволниот клиент е најголема и најдобра препорака.

ВОДОСНАБДУВАЊЕ
· филтрација (песочни филтри, ултрафилтрација, микрофилтрација) 
· апсорпција (отстранување на железо, манган, арсен, амониак...)
· дезинфекција (гасен хлор, хлор диоксид, УВ, озон...) 
· мерење и аналитика
 
ИНДУСТРИЈА
· процесни води
· технолошки води
· отпадни води
· re-use − поврат на водата

ЕНЕРГЕТИКА
· вода за котли
· разладни води
· кондензат polishing

МЕДИЦИНА
· филтрација
· ултра - чиста вода
· дезинфекција

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ /ВЕЛНЕС И СПА
· филтрација
· омекнување
· дезинфекција
· базени 
· anti Legionela системи

КОМЕРЦИЈАЛНА ПРИМЕНА
· домаќинства
· апартмани
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Водата е најважниот и најпотребниот дел од работата на сите 
производни, индустриски процеси и активности. Како таков многу е 
подложен на промени и проблеми поради контаминација, а неговото 
снабдување е клучно и неопходно за квалитетна и непречена работа 
на постројките.
Било водата да доаѓа од бунари, езера, реки или мориња, CWG Ви ја 
нуди најдобрата технологија на пазарот за оптимални работни услови 
кои ги бара одредена постројка.
Без оглед дали потребата за вода е категоризирана или специфицирана 
според местото и корисникот, CWG обезбедува најдобар квалитет и 
сигурност.

CWG Референци
CARLSBERG, VODOVOD ZADAR, BAVARIA, COCA COLA, REDBULL, PLIVA, 
TEVA, BELUPO, ZVIJEZDA, LEDO , DUKAT, SIRELA, INA, HEP, KARLOVAČKA 
PIVOVARA, YTRES, TUBLA, NEVA, LURA, MLIJEKOPRODUKT, HPK, VITA-
MINKA, IBM, NESTLE, UNILEVER, MICHELIN, MOL, HOTEL NOVOTEL, HOLI-
DAY INN, HYATT HOTELS, SUZUKI, DENSO, MASTEFOODS, HOLCIM, ELMA, 
BONDUELLE, VISHAY, HUNGRANA, B-VODA, SV. ROK , VODOVOD PETRI-
NJA, ISTARSKI VODOVOD, BASF, GENERAL ELECTRICS, BOSCH, SHERA-
TON HOTELS, OSRAM, SANYO, AUDI, EON...

ИНЖЕНЕРИНГ

Процесни проекти
Технолошки проекти
Изработка на идејни решенија
Изработка на елаборати
- заштита при работа
- заштита на околината
 QA и QC планови

УСЛУГИ

Производство
Монтажа
Пуштање во работа
Сервис
Резервни делови
Одржување-Outsourcing
Оспособување на вработените

ТРЕТМАН И ОБРАБОТКА 
НА ВОДАТА

ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ
ПРОЦЕСНИ ВОДИ
ВОДИ ЗА ФАРМАЦИЈА
ОТПАДНИ ВОДИ
БАЗЕНСКИ ВОДИ

КОНСАЛТИНГ

Преглед на системот
Преглед на опремата 
Оптимализации
Следење на развојот на проектот
Critical solution 
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КОМПЛЕТНИ РЕШЕНИЈА
Нашиот "KNOW-HOW" на клиентите им ги 
обезбедува клучните параметри

 · Сигурност
 · Надежност
 · Ефикасност
 · Гаранција
 · Квалитет

Стандардизирани решенија

Системи за подготовка на водата:
 · прочистување, омекнување,
  деминерализација
 · вода за пиење

Комплетни решенија за третман на водата:
 · Ревитализација на постоечките постројки
 · Прочистување на отпадните води
 · Третман на тиња 
 · Контрола на мирисот

Мобилни единици за третман на водата

Сервис и одржување на уредите

Turnkey - инсталации

· Проектирање
· Технолошки процес
· Физибилити студии
· Финансирање
· Дизајнирање на постројката
· Процесен развој
· Инсталација
· Пуштање во работа
· Тренинг и едукација
· Примопредавање и гаранција
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ТЕНИЧКА ПОДРШКА И ЕДУКАЦИЈА

СЕРВИСНА СЛУЖБА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

Фокусирајќи го своето знаење и искуство на потребите и проблемите на нашите 
клиенти, овозможуваме максимална искористливост и оптимални трошоци, 
при што водиме голема грижа за заштита на околната средина. 
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Механички филтри

· Механички филтри со мануелно испирање 
· Механички филтри со автоматско испирање 
· Седиментни (променливи) филтри -PP, PVC, SS, јаглен. 
· Влошки за седиментни филтри
· Филтерски куќишта 

ФИЛТРАЦИЈА НА ВОДАТА



11www.cwg.hr

Автоматски филтри

ПЕСОЧНИ ФИЛТРИ
Песочните филтри претставуваат основна операција за механичка 
филтрација на водата, при што од сировата вода се отстрануваат сите 
механички честици суспендирани и дисперзирани. Песочното полнење 
се остварува со повеќе слоеви на високо квалитетен кварцен песок со 
различен гранулациски состав. Притоа, со цел за поквалитетна и побрза 
филтрација често користиме и филтрациски медиуми кои овозможуваат 
висок степен на прочистување. Песочните филтри ги задржуваат 
цврстите честички на површината и во волуменот на полнењето. 
Дисперзираните честици се задржуваат на најситните честици од горниот 
слој на полнењето на филтерот.

ДЕФЕРИЗАТОРИ
Отстранувањето на железото, манганот и H2S од водата претставува 
важна задача во прочистувањето на водата, бидејќи тие може да градат 
нетопливи хидроксиди кои може да ги загрозат виталните делови на 
системот за прочистување. Обично горната граница на содржина на железо 
во водата за пиење е 0.3 mg/l, a на манган 0.05 mg/l. Деферизаторите 
работат на принцип на оксидација на растопеното двовалентно железо 
и манган во нивниот тровалентен облик кој е нетоплив и сепарабилен.
За потребите од формирање на деферизациски уреди користиме 
различни видови филтрациски медиуми во зависност од карактеристиките 
на самата вода и желбите на корисникот.

ДЕХЛОТИНАТОРИ-ФИЛТРИ СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН
Филтрите со активен јаглен работат на принцип на апсорпција која како 
фаза од преработката може да се вклучи по потреба во секоја линија за 
преработка. Апсорбентот е активен јаглен во гранулирана форма кој може 
да отстрани 75-95% од присутните органски материи во водата. Поради 
присуството на органски материи, водата најчесто има непријатен мирис 
и вкус, кои дополнително се влошуваат преку претходното хлорирање, 
Каде хлорот реагира со трагови на фенол во водата и дава медицински 
вкус од формираниот фенол хлор, во овој случај активниот јаглен врши 
т.н. деодорација на водата.
Активниот јаглен ефикасно го врзува резидуалниот хлор од водата кој 
е непожелен да дојде во јонските изменувачи и уредите за реверзна 
осмоза.
Активниот јаглен ги апсорбира органските материи со мала молекуларна 
маса, активниот хлор, хлорамините, органските супстанции од водата и 
придонесува за подобрување на нејзниот мирис и вкус.

МУЛТИМЕДИАЛНИ ФИЛТРИ
ФИЛТРИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АРСЕН, АМОНИАК
Се формираат повеќе слоеви од различни материјали, кои имаат слични 
барања за работни параметри, а се во зависност од карактеристиките на 
водата и желбата на корисникот.
На овој начин се штеди време и простор, а се постигнува ефикасен 
третман во смисла на отстранување на различни материи кои се 
непожелни во водата.

ФИЛТРАЦИЈА НА ВОДАТА
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 · Омекнување 
  - стандардни
  - ambersoft
 · Деминерализација
 · Декарбонизација
 · Полирање
 · Отстранување на нитрати
 · Packed bed

CWG_SOFT/VAK (компактни системи) 

VAK моделите на јонските омекнувачи се најпрепознатливи во 
домаќинствата каде таложењето на калциум карбонатот најмногу 
се гледа и забележува. Неговата компактност многу се користи, 
бидејќи не зазема голем простор, естетски не отскокнува од 
другиот мебел, и неговиот квалитет и ефикасност се гледа веќе 
при првото пуштање во работа. 
Компактните омекнувачи од серијата VAK најчесто се користат за 
омекнување на водата во домови, станови, апартмани, ресторани, 
перални за алишта, перални за коли, угостителски објекти.

CWG_SOFT/VAS (еднократни системи) 

VAS типот на омекнувачи ги задоволува сите временски 
потрошувачки на вода на дневна основа.
Ако ни е позната дневната потрошувачка на вода, тогаш сме 
сигурни дека овој уред ќе произведе доволно омекната вода.
Капацитетот на омекнувачот се избира врз основа на 
потрошувачката на вода на час, за да не дојде до пробивање или 
пропуштање на тврдата вода.
Негова најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем 
капацитет и потрошувачка, како што се: разладни системи, 
системи за греење, хотели, апартмани,... и т.н

CWG_SOFT/VAD (двократни системи) 

VAD типот на омекнувачи задоволува континуирана потошувачка 
на омекната вода, 24 часа дневно. Квалитетот и постојаноста на 
овој уред гарантира отстранување на сите проблеми со тврдата 
вода. Неговата најчеста примена е во системите и подрачјата со 
поголем и континуиран (0-24 часа) капацитет и потрошувачка, 
како што се: разладни системи, системи за греење, автоматски 
перални за коли, производни погони (за стакло, обработка на 
дрво, на метали, ...), хотели, апартмани, кампови.

ЈОНСКА РАЗМЕНА
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CWG_SOFT / VAS XL 
(еднократен систем со голем капацитет) 

Еднократните системи со голем капацитет ги задоволуваат 
сите временски потрошувачки на вода на дневна основа. 
Ако ни е позната дневната потрошувачка на вода, 
тогаш сме сигурни дека овој уред ќе произведе доволно 
омекната вода.
Како и кај останатите еднократни системи капацитетот на 
омекнувачот се избира врз основа на потрошувачката на 
вода на час, за да не дојде до пробивање или пропуштање 
на тврдата вода. Нивна најчеста примена е во системите 
и подрачјата со поголем капацитет и потрошувачка, 
како што се: енергетски системи, индустрија, хотели, 
апартмани, кампови, болници.

CWG_SOFT / VAD XL 
(двократни системи со голем капацитет) 

Омекнувачи со голем капацитет кои ја задоволуваат 
континуираната потошувачка на омекната вода, 24 часа 
дневно. Квалитетот и постојаноста на овој уред гарантира 
отстранување на сите проблеми со тврдата вода. Негова 
најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем 
и континуиран (0-24 часот) капацитет и потрошувачка како 
што се: енергетиката (разладни системи, котларници), 
индустрија (стакло, обработка на дрво, на метали, ...), 
хотели, апартмани, кампови, автоматски перални за коли..

CWG_SOFT / AMBERSOFT 

Уредот е составен од две колони исполнети со високо 
капацитативна јонска маса со Up-cor регенерациски 
циклус. Целиот уред и процес потполно се автоматизирани, 
така што оперативната работа автоматски се подесува 
според потрошувачката на вода.Новата технологија на 
уреди за омекнување на водата овозможува производство 
на омекната вода со заштеда на потрошувачката на вода 
и сол потребен за регенерација од 30-50% во однос на 
класичните системи за омекнување.

CWG_IE / DE, DK

Во производствената понуда на CWG Групата се наоѓаат и 
класичните системи за јонска размена, како што се линиите 
за ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА. 
Водејќи голема грижа за капацитетот на исполнетост на 
уредот со јонски маси, поради потребата за користење 
на хемикалии при регенерацијата (киселини и бази) 
внимаваме максимално да ги редуцираме количините 
на отпадните води од процесот и со тоа да го смалиме 
загадувањето на околината. Капацитетот на уредите се 
одредува според стварните и реални потреби на секој 
корисник.

ЈОНСКА РАЗМЕНА
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MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE

 · Реверзни осмози
 · Нанофилтрација
 · Ултрафилтрација
 · EDI - електродејонизација

Реверзна осмоза (RO)

Реверзната осмоза е мембрански процес при кој 
се отстрануваат јони (94-99%) како и материи со 
органско потекло (100%). Затоа RO се применува 
кај одсолувањето на морската и соленикава вода, за 
производство на процесна вода и за останатите процеси 
каде е потребно да се отстранат сите растворени 
материи. Процесот на RO се случува при проаѓање на 
водата низ полупропусна (semi permeable) мембрана, 
при што осмотскиот притисок предизвикува оставање на 
солите (концентрат) на едната, а поминување на чистата 
вода (пермеат) на другата страна.

Нано филтрација (NF)

Нано филтрацијата е технологија која е во подем во 
изминатите неколку години. Денес нано филтрацијата 
најчесто се применува во процесите на третирање на 
водата за пиење, како што е омекнување, отстранување 
на боја, како и отстранување на микро загадувања. 
Во текот на индустрискиот процес, нано филтрацијата 
се користи за отстранување на специфични компоненти 
, како што е отстранување на бојата. Со проаѓање на 
водата низ мембраната се врши сепарација.Таквата 
техника зачестено се користи за отстранување на 
органски супстанции, како што се микро полутантни и 
мултивалентни јони. Мембраните за нано филтрацијата 
се модерирани за ретенција на унивалентни соли.

Други апликации на нано филтрацијата се:

· Отстранување на пестициди од подземните води
· Отстранување на тешки метали од отпадните води
· Рециркулација на отпадните води во перални
· Омекнување на водата
· Отстранување на нитрати

МЕМБРАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

ВЛЕЗ
Пермеат Концентрат

 Високопритисна пумпа

Скид основа

Мембрана
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Ултра филтрација (UF)

Системот на мембранска филтрација (Ултрафилтрација) 
најчесто се користи за комплетно отстранување на 
вирусите. Поради својата финоќа, ултра филтрациската 
мембрана ги отстранува честиците од 0.001 - 0.1 μm.

Најчести места за употреба на ултра филтрацијата се:
· Индустрија (млечна, производство на сирење)
· Прехранбена индустрија (протеини)
· Метална индустрија
 (масло-сепарација на водени емулзии, третман на бои)
· Текстилна индустрија

EDI - електродејонизација

EDI е најнова и најмодерна техника која ја користи 
електродејонизациската постапка за завршна обработка 
на водата до степен на прочистување од <1μS/cm.
Уредот се состои од одреден број модули зависно од 
потребниот капацитет за обработка на водата. Еден 
модул има капацитет од 0,2 - 4,5 m3/h, а со составување на 
одреден број модули го добиваме потребниот капацитет 
на EDI уредот.

Начин на работа
EDI на својата електрода создава поле со позитивни 
набиени јони и поле со негативно набиени јони. Кога 
водата, која во себе содржи катјони и анјони поминува низ 
коморите набиени со позитивни јони, започнува процесот 
на привлекување на негативните јони од водата и обратно, 
кај негативните јони. На тој начин доаѓа до ослободување 
на катјонски и анјонски јони од водата која сакаме да 
ја прочистиме и така прочистена „ПЕРМЕАТ“ оди во 
резервоарот за „деминерализирана“ вода, додека водата 
оптеретена со концентрирани јони „КОНЦЕНТРАТ“ оди во 
отпадниот канал. За поголема ефикасност на уредот, дел од 
концентратот и дополнителните јони на натриум од растворот 
на солите уште еднаш се враќаат во процесот на ќелиите и 
со тоа се пречистува дел од водата на концентратот. На овој 
начин, водата која веќе сме ја пред-третирале со јонскиот 
омекнувач и со реверзната осмоза финално ја „пегламе“ на 
висок степен прочистеност со исклучително ниски загуби 
(максимално до 5%).

МЕМБРАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ
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ГАСЕН ХЛОР

Веќе десетици години наназад, гасниот хлор е 
доминантна хемикалија за дезинфекција на водата за 
пиење. Како финансиски најисплатлив дезинфициенс 
се испорачува во гасовита или течна состојба спакуван 
во цилиндри или контејнери. Вакуумските дозатори 
на гас V10k, како и останатите модели, освен својата 
најраспространета примена за дозирање на хлорот во 
водоснабдувањето, исто така може да се користат и за 
дозирање на јаглероден диоксид (CO2), за намалување 
на pH, како и за стабилизација на тврдоста на водата за 
пиење. 
Вакуумските дозатори се истотака погодни за дозирање 
на сулфур диоксид (SO2) за дехлорирање, како и за 
примена на амонијакот (NH3). 

СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА ГАСЕН ХЛОР
(мануелен / автоматски) Капацитет од 1 g/h - 200 kg/h
 
ВЕНТИЛИ 
ИНЈЕКТОРИ НА ХЛОР 
ПРЕКЛОПНИЦИ 
ГРЕАЧИ
ВАКУУМСКИ ВОДОВИ 
ДЕТЕКТОРИ НА ХЛОР ВО ВОЗДУХОТ 
МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА 
НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ХЛОРОТ 

Име на елементот ХЛОР
Симбол Cl

Хемиска група Неметали
Густина 3.200 kg/m3

ХЛОР ДИОКСИД

При дезинфекција на водата за пиење како алтернатива 
на гасниот хлор, најчесто се употребува хлор диоксидот. 
Хлор диоксидот е силен дезинфициенс и е извонреден 
при отстранување на мирисот од водата.
Хемикалијата има значително повисок оксидациски 
потенцијал од хлорот и може да ги уништи органските 
супстанции, вируси и спори кои остануваат недопрени 
по контакт со хлорот. И нешто што е многу важно е 
што користењето на хлор диоксид не резултира со 
формирање на трихилометан или AOX. 

Со своето дејство хлор диоксидот оксидира и редуцира 
непријатни неутрални компоненти или супстанции со 
непријатен мирис, како што се феноли, алги и нивни 
производи произлезени од нивното распаѓање.

Име на елементот ХЛОР ДИОКСИД
Симбол ClO2

Мол. маса 67.45 g/mol

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВОДАТА
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UV ЗРАЧЕЊЕ

UV дезинфекцијата е најчест облик на дезинфекција со 
различни апликации.

Предностите кои UV ги има над конкурентните уреди 
за дезинфекција се: не го менува нити влошува вкусот, 
мирисот, бојата, не ја менува pH на водата; не се потребни 
хемикалии, едноставен е за инсталација и ракување, нема 
потреба од континуиран надзор, трошоците на работа се 
многу ниски во споредба со конкурентните уреди

UVA (долгобрановни) 400 - 315 nm
UVB (среднобрановни) 315 - 280 nm

UVC (краткобрановни) < 280 nm

ОЗОН

Во различните подрачја на примена, озонот обезбедува 
ефикасност и грижа за околната средина започнувајќи 
со третманот на водата. Иако секогаш е предмет на 
натпревар со други оксидациски и дезинфекциски 
методи, генераторот на озон секогаш постигнува 
позитивни бодови со својата економичност. 

Различните примени на озонот, дури и 24 часови дневно, ја 
наметнуваат високата сигурност и надежност на уредите.

Име на елементот ОЗОН
Симбол O3

Мол. маса 47.998 g·mol-1

СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ

За потребите на дозирање на потребните хемикалии, без 
оглед дали е во прашање третирање на котловска вода, 
разладен систем, секој вид на дозирање, наједноставно 
и најпрецизно се врши со поставување на автоматски 
пропорционален дозирен систем. Со цел максимална 
прецизност, како за постигнување на очекуваниот ефект 
на системот, така и за оптимизација на хемикалиите, 
најчесто уредот се поврзува на импулсен водомер.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВОДАТA
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Еден кубен километар морска вода содржи околу 40 
милиони минерали, вкупно растворени тврди материи 
(TDS) -катјони: калциум, магнезиум, натриум и калиум, 
како и анјони: карбонати, бикарбонати, хлориди, 
сулфати и нитрати - кои ја зголемуваат електричната 
проводливост на водата и корозијата, и даваат 
неприфатлив вкус. (прифатливоста на одредена вода за 
пиење се одредува според нивото на вкупно растворени 
тврди материи во водата).

Содржина на вода:
МОРСКА ВОДА (од 35000 - 45000 ppm NaCl) 
СОЛЕНИКАВА ВОДА (од 3500 - 15000 ppm NaCl) 

Процес на мембранскао одсолување на водата
При раздвојување на две течности со различна 
концентрација (на пр. чиста вода без соли и раствори 
на соли) низ полупропусната мембрана, се пропушта 
растворачот (водата), а не се пропуштаат растопените 
минерали. Тогаш низ таа мембрана поминува само чиста 
вода во растворот од сол. На тој начин растворот на сол 
се разредува, а волуменот на растворот се зголемува 
со што и неговото ниво се подига над нивото на чистата 
вода. Поради тоа доаѓа до разлика во притисоците, што 
го нарекуваме осмотски притисок

ОДСОЛУВАЊЕ... ИЗВОР НА ВОДА ВО ИДНИНА

ОДСОЛУВАЊЕ НА ВОДАТА
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Нашите постројки за RE-USE ги аплицираат голем 
број корисници низ Европа со една цел - намалување 
на потрошувачката на вода за пиење, намалување на 
трошоците за третман на отпадните води.

RE-USE водата од постројката се користи за различни 
намени, како што се:

· наводнување на зелените површини
· вода за авто перални
· санитарна вода
· напојна вода за разладни кули
· технолошка вода

Секое решение за RE-USE водите, индивидуално се изработува, проектира и имплементира 
зависно од квалитетот на водата која сакаме повторно да ја искористиме.

"RE-USE" ПОВРАТ НА ВОДАТА

WATER RE-USE ПРОГРАМА

WATER 
RE-USE 
СИСТЕМ

ПРИМАРЕН ТРЕТМАН
НА ОТПАДНАТА ВОДА

САНИТАРНА ВОДА
НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ

ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

СЕКУНДАРЕН ТРЕТМАН 
НА ОТПАДНАТА ВОДА

ИЗЛЕЗ ВО РЕЦИПИЕНТНА 
(канализација, поток)
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Од ден на ден се повеќе се зголемува проблематиката со отпадните води, како од индустриските 
процеси така и од постоечките комунални инфраструктури.

CWG во соработка со партнерите низ Европа, помага во решавање на проблемот со третманот и 
искористувањето на отпадните води. Ниски оперативни трошоци, едноставност и употребливост 
се главните насоки кои резултираат со квалитетна и успешна обработка на отпадните води.

Квалитетот на водата која се испушта во околината континуирано се менува. како и количината 
на загаденост која ја оптоварува околината. Затоа заеднички можеме да осигураме подобра 
иднина и да ја оставиме околната средина чиста.

ОБЕМ НА ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

Третман на 
суспендирани 

материи
Примарен
таложник

Секундарен
таложник

Контрола на
мирисот

Терцијален
третман ДезинфекцијаБиолошки 

третман

Контрола на
тињата

ОТПАДНИ ВОДИ
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MBR технологијата е комбинација на два базни процеси: биолошка 
деградација и мембранска сепарација-споени во единствен процес 
каде суспендираните материи и микроорганизми, кои се одговорни за 
деградацијата се сепарираат од третираната вода преку мембрански процес.

Според технолошките барања на корисникот во можност сме да произведеме MBR-уред со капацитет до 100000 EV.

Работни операции на MBR

Инфлуентот кој влегува во биореакторот доаѓа 
во контакт со биомасата, а потоа таа мешавина 
со пумпа се дистрибуира во мембрански модул, 
каде се филтрира. 

Пермеатот кој излегува се испушта од системот 
(реципиент, re-use, повторно во процесот) 
додека комплетната биомаса повторно се враќа 
во биореакторот.

Вишокот на активна тиња се извлекува од 
процесот за да се одржува констатно староста 
на тињата, и затоа мембранските модули 
повремено се чистат со повратно перење и 
хемиско промивање.

ОТПАДНИ ВОДИ
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ПРОТОК

ПРИТИСОК

НИВО

ТЕМПЕРАТУРА

ГУСТИНА, ВЛАЖНОСТ, СПРОВОДЛИВОСТ,
ORP, Ph, ЗАМАТЕНОСТ

Уреди за анализа на водата за пиење, базенските води, процесните води, отпадните води, 
разладните, котловските…

CWG во својата понуда нуди комплетна опрема за анализа на водата:
- тестери, фотометри, спектофотометри и термореактори, реагенси (прав, таблети, течност)

МЕРЕЊЕ И АНАЛИТИКА



23www.cwg.hr

INSTALACIJSKA OPREMA

PVC ENERGY ЦЕВКОВОД
- PN 6, 10, 16
- d1 6-400

ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛИ - мануелен
- d65-200

ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛИ - мануелен 
- d65-200

ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛИ - пневматски актуатор
- d65-200

МЕМБРАНСКИ ВЕНТИЛИ - мануелни
- d20-140

ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ - трократен / автоматски   
-d1 6-63

МЕМБРАНСКИ ВЕНТИЛИ - пневматски актуатор
 - d20-63

КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ
 - d 40-63

МЕХАНИЧКИ ВЕНТИЛИ
- d 32-110

НЕПОВРАТНИ ЗАТВОРАЧИ
- d75-315

РОТАМЕТРИ - МЕРАЧИ НА ПРОТОК
- d1 6-75

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИБОР

EASY CONTROL УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИ

PVC ENERGY FLEX цевковод
- PN 4
- d20-95

СОСТАВНИ КОЛЕНА 90 
- d1 6-160

СОСТАВНИ ДЕЛОВИ -T,Y
- d20-400

СОСТАВНИ КОЛЕНА 90 СОЛВЕНТЕН 
- d1 6-110

СПОЈНИЦИ FLEX-FIT
 - d50-63

ПРИРАБНИЦИ PVC-GFK
- d20-400

ДИСТАНЦЕРИ, НОСАЧИ
- d1 6-90

ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ - двократни
- d1 6-110

ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ - трократен         
- d1 6-63

ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕНТИЛ
- дел

СПОЈНИЧКИ ЛАНЧИЊА
- d20-160
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RTE/RTED/RCE RCED/RSE
· ЦИРКУЛАЦИСКИ ПУМПИ,
 ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА

NRM
· Затворени центрифугални пумпи
· Q max: 600 m3/h - H max: 95 m
 

PRESSOMAT/SENSORMAT
· Booster sо 2-4 пумпи
· Pressomat Q max: 420 m3/h - H max:120 m
· Sensormat Q max: 630 m3/h - H max:120 m

R2S/R2B/R2C-R4C
· Циркулациски пумпи
· Q max: 90 m3/h - H max: 18 m

R2T/R4T/A2L-A4L
Линиски пумпи
· Q max: 300 m3/h - H max: 68 m

VLR/VLRI/VLRX
Вертикални линиски пумпи
· Q max: 85 m3/h - H max: 250 m

CPS 10
Вариабилни пумпи
· Q max:15,6 m3/h - H max: 105 m

DP/DPC/DRENOX
Дренажни пумпи
· Q max: 18 m3/h - H max: 11 m

PRIOX/MINIVORT
Дренажни пумпи
· Q max: 48 m3/h - H max: 12 m

NOCCHI ПУМПИ
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· Управувачки вентили (Fleck, Siata, Autotrol)
· Садови за јонска маса (Structural)
· Садови за таблетирана сол (подни, всисни кошари)
· Дистрибутери (ѕвездести, рамни, обезвоздушувачи)
· Резервни делови (клипови, O-ring, прстени, електроника)
· Мембрани
· Куќишта на мембрани
· EDI ќелии
· Таблетирана сол
· Јонски маси (анјонски, катјонски, селективни, инертни)
· Медиуми
 · активен јаглен
 · антрацит
 · кварцен песок
 · Birm, FMH, RS, Pyrolizit, Bayoxide…
· Pall прстени
· Керамички куглички
· Дизни

ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
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Проект: Декарбонизација 

Капацитет: 120 m3/h

Корисник: Carlsberg Croatia д.o.o.

Проект: Омекнување - Ambersoft 

Капацитет: 2 x 41 m3/h

Корисник: ХЕП а.д

Проект: Деферизација - Омекнување

Капацитет: 2 x 30 m3/h
  2 x 15 m3/h

Корисник: Дрвна индустрија Брестовац а.д.

Проект: Омекнување - разладен систем
 
Капацитет: 2 x 20 m3/h

Корисник: Avenue Mall д.о.о

РЕФЕРЕНТНИ ПРОЕКТИ
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Проект: Дезинфекција на вода
  за пиење
  Хлор диоксид - UV

Капацитет: 1 x 170 g/h  Cl2
  2 x 50 g/h  Cl2
  1x 85 m3/h  UV
  1x 260 m3/h  UV
  1 x 40 m3/h  UV

Корисник: Привреда Петриња а.д.

Проект: Дезинфекција на вода
  за пиење
  Гасен хлор

Капацитет: 3 x 1500 g/h  
  1 x 1000 g/h  

Корисник: Водовод Задар д.о.о.

РЕФЕРЕНТНИ ПРОЕКТИ



ЦВГ Гроуп, Д.О.О Македонија
Првомајска 1 бр. 34б · 1000 Скопје

изложбен салон: Т.Ц. Буњаковец лок 11, сутерен
канцеларии: ул. Цицо Поповиќ 7-1/2 Скопје

тел салон: +389 2 3128 371
тел. канцеларии: +389 2 3163 062

факс: +389 2 3163 062
e-mail: cwgmak@gmail.com

www.cwg.hr

ТРЕТМАН И ОБРАБОТКА НА ВОДАТА
 Вода за пиење / Технолошки води / Процесни води / Води за фармација / Отпадни води / Базенски води

КОНСАЛТИНГ
Преглед на системот / Преглед на опремата / Оптимализации / Следење на развојот на проектот / Critical solution 

ИНЖЕНЕРИНГ
Процесни проекти / Технолошки проекти / Изработка на идејни решенија

Изработка на елаборати-заштита при работа- заштита на околината qa и qc планови

УСЛУГИ
Производство / Монтажа / Пуштање во работа / Сервис / Резервни делови

Одржување-Outsourcing / Оспособување на вработените


