CLEANSUI PX912E
Caracteristici principale


Uşor de instalat pe robinetul existent , fără unelte speciale, fără cunoştinţe tehnice avansate



Potrivit pentru majoritatea robinetelor datorită adaptoarelor incluse în kit



Dotat cu fereastră de vizitare pentru verificarea cantităţii de impurităti filtrate



Înlocuire facilă şi rapidă a cartuşului, fără demontarea bateriei principale



Sistemul de drenaj permite evacuarea apei reziduale în cazul nefolosirii bateriei mai mult timp



Capacitate filtrare 1.800 lt , se recomandă înlocuirea cartuşului după cca 6 luni de utilizare



Tehnologie duală de ultrafiltrare (Carbon Activ şi Hollow Fiber) cu fineţe de filtrare 0,1 microni

Descriere
Baterie de filtrare a apei de reţea special concepută pentru uz domestic cu montaj pe robinetul
existent, fără a fi necesare modificări în configuraţia bucătăriei.
Montajul este uşor, intuitiv şi nu necesită unelte speciale sau cunoştinţe tehnice avansate.
Sistemul cu clapetă şi indicator de culoare permite trecerea uşoară şi rapidă de la apa filtrată de băut la
apa nefiltrată de reţea pentru alte utilizări.
Tehnologia duală de ultrafiltrare a apei de reţea foloseşte pudra de Carbon Activ cu rol antibacterian şi
de eliminare a clorinei (gust/miros) şi membrane Hollow Fiber care reţin particule mai mari de 0,1
microni (1/1000 din 1 mm) .
Capacitatea de filtrare este de 1.800 lt şi se recomandă înlocuirea cartuşului filtrant după cca 6 luni
(luând în calcul un consum mediu de 10 lt de apă filtrată pe zi).
Cartuşul este dotat cu fereastră de vizitare pentru verificarea gradului de murdărie şi cu mecanism de
drenaj care permite evacuarea apei reziduale în cazul în care bateria de filtrare nu a fost utilizată pentru
mai mult de 2 zile.
Înlocuirea cartuşului se face rapid, prin apăsarea unui buton care permite îndepărtarea cartuşului folosit
şi instalarea celui nou, fără a demonta bateria de pe robinet.
Kitul include bateria principală, un cartuş filtrant de 1800 lt şi mai multe tipuri de adaptoare pentru a
potrivi pe o gama cât mai largă de robinete (cu perlator interior sau exterior, cu ţeava robinetului având
diametru între 25 şi 34 mm şi curbura mai mare de 10 mm sau diametru mai mic de 24 mm şi curbura
mai mare de 10 mm . Nu potriveşte pe robinete pătrate, cu senzor sau cu curbură sub 10 mm).

