ECOPERLA

SLIMLINE POU

ETAPY FILTRACJI

CO WEWNĄTRZ?

BUDOWA

1. Wkład wstępny – jego zadaniem jest
wstępne oczyszczanie wody z cząstek
mechanicznych. W ten sposób zabezpiecza kolejne wkłady przed przedostawaniem się tego typu zanieczyszczeń.
Dokładność filtracji to do 5 mikronów
2. Wkład węglowy – wewnątrz wkładu
znajduje się węgiel prasowany o dokładności 10 mikronów. Na tym etapie
z wody usuwane są zanieczyszczenia
mechaniczne oraz zanieczyszczenia chemiczne. Poprawie ulega smak, zapach, a
także barwa wody
3. Membrana ultrafiltracyjna – na tym
etapie zanieczyszczenia są usuwane z
dokładnością do 0,1 mikrona. Redukcji
podlegają: metale ciężkie, cysty, bakterie, wirusy

• Wkłady filtracyjne – Wkłady zastosowane w Ecoperla Slimline POU mają
bardzo dużą powierzchnię filtracyjną, dzięki czemu woda jest dokładnie
oczyszczana. Dodatkową zaletę stanowi
ogromna szczelność. Zewnętrzne zanieczyszczenia praktycznie nie mają szans
dostać się na złoże
• Brak zbiornika – Ecoperla Slimline
POU nie potrzebuje zbiornika na magazynowanie wody. Filtr działa przepływowo, a woda uzdatniana jest na bieżąco

• Stelaż – w zestawie znajduje się stelaż montażowy wykonany z trwałego
tworzywa
• Wylewka – Design wylewki stworzony zgodnie z nowoczesnymi trendami.
Podczas poboru wody zachowana jest
pełna higiena dzięki plastikowej wkładce
ukrytej wewnątrz, zapobiegającej kontaktowi przefiltrowanej wody z metalowymi częściami
• Szybkozłącza – Te elementy to gwarancja błyskawicznej instalacji systemu.
Ponadto minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku
• Łatwa wymiana wkładów – Wkłady
posiadają blokadę obrotową zapewniającą szybki serwis. Wymiana wkładów
bez konieczności spuszczania wody z
układu jest możliwa dzięki automatycznemu zaworowi zwrotnemu

TWÓJ PROBLEM
Nie odpowiada Ci smak i zapach wody z kranu, jednak masz już
dość kupowania wody butelkowanej? Chcesz poprawić jakość
wody wodociągowej na własną rękę, ale przy tym zależy Ci,
aby pozostały w niej wszystkie cenne, naturalnie występujące
minerały? A może nie masz miejsca na montaż dużego filtra
kuchennego?

Wymiary filtra
(w/s/g)

40,2 x 33 x 12 cm

Wydajność

20 l/min

Ciśnienie (min/max)

1,5/6 bar

NASZE ROZWIĄZANIE

Temperatura (min/
max)

5/38 °C

Na każde z tych pytań dobrą odpowiedzią jest filtr Ecoperla
Slimline POU. To bezzbiornikowy system z wkładem ultrafiltracyjnym, który zredukuje mikroorganizmy, poprawi smak i
zapach wody. Urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca, a w
dodatku jest niezwykle łatwe w instalacji. W wodzie pozostają
wszystkie minerały.

INFORMACJE OGÓLNE
Filtr Ecoperla Slimline POU (Point-of-use) to doskonała propozycja do niewielkich kuchni. W wodzie pozostają minerały, jednak usuwane są substancje pogarszające smak i zapach wody,
metale ciężkie, mikroorganizmy. Ecoperla Slimline POU to filtr
trzyetapowy. Jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne,
które w dodatku zajmuje minimum miejsca. Urządzenie zostało
wyprodukowane przy współpracy z Erie Water Treatment.
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PROSTY SPOSÓB NA SMACZNĄ WODĘ
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