Въглероден филтър
CWFS Whole Home Filter

Приложение
Филтър за живеещите в апартаменти и къщи,
които искат да подобрят вкуса и мириса на водата в целия
дом.

Размери
Височина

Ширина

Дълбочина

89 cm

34 cm

30 cm

Преглед на най-важните предимства и ползи

Многофункционален. Устройството осигурява механична филтрация и премахва от водата неприятните
вкус и мирис на хлор не само в кухнята, но и в банята. Край на сухата и раздразнена от хлора кожа.

Икономичен. Осигурява икономии на консумативи, защото се регенерира
само с вода, не изисква използването на химикали или сменяеми патрони.

Надежден. Устройството има уникален и технически усъвършенстван контролен клапан, който не
причинява значителен спад на налягането на водата и е известен със своята безпроблемна работа.
Удобен. Регенерацията на филтърната среда е изцяло автоматична, няма нужда да се досипва или долива
каквото и да било. На всеки няколко дни устройството само използва вода, за да регенерира филтърната
среда, която може да се използва до 10 години.
Екологичен. Благодарение на въглеродния филтър CWFS Whole Home Filter на фирмата EcoWater можеш
да пиеш чиста и вкусна вода от чешмата, вместо да купуваш скъпа вода в неекологични пластмасови
бутилки.

Въглероден филтър
CWFS Whole Home Filter

Многофункционален панел за управление.
Възможност за програмиране на честотата на регенерация
на филтъра
Уникален и технически усъвършенстван контролен клапан,
който не причинява значителен спад на налягането на водата

Активният въглен елиминира неприятния вкус и мирис на
хлор във водата, премахва или ограничава много вредни
замърсявания, напр. хербициди и пестициди

Филтриращият пълнеж осигурява механична филтрация
на частици до 20 микрона. (дебелината на косъм е от 50 до
100 микрона)
Филтриращият кварцов пясък оптимизира циркулацията на
водата и осигурява по-добро пречистване на филтърната среда

Технически параметри

CWFS Whole Home Filter

Обем на филтърната среда

14 l
2,5 m3/h

Максимален дебит
Приблизителна консумация на вода за регенерация
Приблизителният живот на средата зависи от параметрите на водата
Работно налягане

40 l
10 години
2,0 – 8,0 bar

Присъединителен размер

1‘‘

Списък* на замърсяванята, намалявани или ограничавани от CWFS Whole Home Filter
Хлор (вкус и мирис)

Пестициди

Високомолекулни органични вещества

Хербициди

Радон (ограничаване на количествата)

Метил трет-бутил етер

Много (54) летливи органични вещества

Ксилен

Бензен

Метилобензен

Въглероден тетрахлорид

Тетрахлоретилен

Органични молекули, слабо разтворими във вода

Арсен (ограничени количества)

Трихлоретан

Утайки (ограничени количества)

* Представеният списък е непълен и с ориентационен характер. Действителното премахване/намаляване на замърсяванията зависи от много фактори (вид активен
въглен, ниво на замърсяване, рН, температура, време на контакт и др.) Точни данни могат да бъдат получени само след провеждането на лабораторни изследвания.

