Kristálytiszta víz - Egészségére!

szűrő
Könnyen cserélhető környezetbarát szűrőház
háztartási és kereskedelmi felhasználásra.
A szűrőtest elfordításával a csatlakozófej automatikusan lezárja a vizet, így a
szűrőbetét könnyen leválasztható a víz elzárása nélkül is.
Gyors, könnyű betét csere a praktikus tervezésnek köszönhetően.
Csak a szűrőanyag cserélendő: >80%-kal kevesebb műanyag hulladék
képződik, a hasonló szűrőbetétekhez viszonyítva.
Menetes kialakítás a kerámia szűrőbetét csatlakoztatásához.
"Push-fit" a nyersvíz és a szűrt víz csatlakozáshoz a szűrőház fejrészén.
A Doulton® szűrőbetétek széles választéka áll rendelkezésre az EcoFast
környezetbarát szűrőházakhoz.

EcoFast minimális szennyezés, maximális szűrés
Bármely Doulton® rövidnyakú kerámia szűrőbetéthez alkalmas szűrőház.
Szűrőbetétek széles választéka áll rendelkezésre attól függően, milyen
szennyeződések eltávolítása szükséges a csapvízből.
A kerámia szűrőrész csökkenti a káros baktériumok számát, visszatartja a
cisztákat, részecskéket, lebegő anyagokat.
Az aktívszén betétrész megköti a klór és klórszármazékokat, szerves
vegyületeket, ezáltal csökkentve az egészségre káros anyagokat.

Műszaki jellemzők
Csatlakozók
3/8” push-fit bemenet és kimenet flexibilis műanyag csőcsatlakozáshoz
Kapacitás
275 liter/óra (4 bar) nyomás esetén
Víznyomás
0.7 bar - 6 bar
5-30ºC (csak hideg, vezetékes ivóvízhez alkalmazható!)
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Működési hőmérséklet

www.olomavizben.hu
www.ivovizem.hu

Kristálytiszta víz - Egészségére!

szűrő
Többlépcsős szűrés egy szűrőben
1.lépcső

Külső kerámia réteg - mikroszűrés
2. lépcső

Az antibakteriális kialakítás megakadályozza a mikrobák
szaporodását a kerámia szűrőanyagban
3. lépcső

Az aktívszén a Supercarb® és Ultracarb® szűrőkben
eltávolítja a klórt és a szerves vegyületeket, növelve a víz
élvezeti értékét
4. lépcső

Az Ultracarb® szűrőben ólom eltávolítása
Sterasyl® Supercarb® Ultracarb®

		

Rovarírtók

E. Coli, Cholera, Shigella
Typhoid, Klebsiella Terrigena
Cryptosporidium
Giardia

TCP
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