
 

 

 

 

  
WP-6M και WP-6M-P  

    
Νέα Αληίζηξνθε Όζκσζε 

κε θίιηξν ηρλνζηνηρείσλ 
Έρεη ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε 

αλαινγία ησλ κεηάιισλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ πγηή 

αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. 

 

 Η WP-6M-P έρεη αληιία 

ππνβνήζεζεο γηα πεξηνρέο κε 

ρακειή πίεζε δηθηύνπ 

ύδξεπζεο 

         

  

 
Προηγμένες ηετνολογίες 

Απηό ε επαλαζηαηηθή Μνλάδα Φίιηξαλζεο 6 ζηαδίσλ ρξεζηκνπνηεί κεκβξάλε 

Αληίζηξνθεο Όζκσζεο, Φίιηξα ηρλνζηνηρείσλ θαη δηήζεζεο άλζξαθα γηα λα  καο 

δώζεη θξέζθν, θαζαξό θαη πγηεηλό  λεξό. Καλέλα άιιν δηαζέζηκν ζύζηεκα δελ 

κπνξεί λα ζαο δώζεη θαη ηα ηξία είδε θαζαξηζκνύ-εκπινπηηζκνύ ζε κία κνλάδα πνπ 

είλαη ηόζν απιή θαη ιεηηνπξγηθή.  

 

 

 
 
 
 

Τοποθζτηςη τησ Μονάδασ 
 Αντίςτροφησ Όςμωςησ  
κάτω από το ντουλάπι  

του νεροχφτη 

 

 

 
Φίληρο ιτνοζηοιτείων 

 Απηό ην θίιηξν βειηηώλεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζαξνύ λεξνύ κε ηελ 

πξνζζήθε απαξαίηεησλ αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε 

ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ πγεία ηνπ, όπσο αζβέζηην, καγλήζην, 



λάηξην, θάιην θαη άιια πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιά θπζηθά κεηαιιηθά λεξά. Η 
δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ είλαη γηα 6.000 Λίηξα 

 Καηηόληα ζε θηιηξαξηζκέλν λεξό: 
o Ca 2 + : 34mg / l 
o Mg 2 + : 12mg / l 
o Na + : 22mg / l 
o K + : 8.5mg / l 

 Αληόληα ζε θηιηξαξηζκέλν λεξό: 
o CO 3 

2 - : 10mg / l 
o SO 4 

2 - : 0,3 mg / l 
o Cl - : 0,8 mg / l 
o F - : 0.06mg / l 

 Η WP-6M έξρεηαη πιήξεο κε δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ 10 ιίηξα κε 

πηζηνπνίεζε NSF, κεκβξάλε αληίζηξνθεο όζκσζεο ΗΠΑ θαη όια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα, θηη εγθαηάζηαζεο, ζσιήλα 1 / 4 ", θαη βξύζε. 

 

Δπηπιένλ ε WP-6M-P έρεη αληιία 
   
Χαρακηηριζηικά: 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ 10 Λίηξσλ κε πηζηνπνίεζε NSF. 
 Καηαζθεπή από πνιππξνππιέλην εγθεθξηκέλν από ηελ FDA. 
 Απηόκαηε βαιβίδα, πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο θαη αληεπηζηξνθή βαιβίδα 

αλνμείδσηνπ ράιπβα.  
 Βξπζάθη ρξσκίνπ  
 Κιέθηεο παξνρήο λεξνύ. 
 Βαιβίδα απνζηξάγγηζεο. 
 Τέζζεξηο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ζσιήλεο 1 / 4 ηληζώλ γηα ηηο ζπλδέζεηο  
 Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν 
 100% εξγνζηαζηαθά ειεγκέλν θαη απνζηεηξσκέλν, έηνηκν γηα εγθαηάζηαζε. 
 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο.  

 

WP-6M καο έξρεηαη πιήξεο κε δεμακελή 

απνζήθεπζεο λεξνύ 10 Λίηξα θαη όια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, θηη θαη 

εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο, έγρξσκε 

ζσιήλα 1 / 4 ", θαη βξύζε. 

  

 

  
WP-6M και WP-6M-P  

Σα περιετόμενα ΦΙΛΣΡΑ 
 (Σηάδην 1) Φίιηξν ηδεκάησλ 5 Micron: 

Δίλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εμάιεηςε ησλ αθαζαξζηώλ, ζθνπξηάο, άκκνπ θαη 

γεληθά ζηεξεώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην δίθηπν λεξνύ. 
 (Σηάδην 2) Carbon Block Filter: 

Αθαηξεί ην 99% ηνπ ρισξίνπ θαη ησλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ 

νπζηώλ. Βειηηώλεη ηελ  γεύζε, θαη ηελ νζκή. 

http://best-reverse-osmosis.com/nsf_tank.htm
http://best-reverse-osmosis.com/filter_housing_2oring.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm


 (Σηάδην 3) Φίιηξν ηδεκάησλ 1 Micron: 

Παξέρεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηήζεζε γηα λα πξνζηαηεύζεη ηε κεκβξάλε 

ζαο. Γίλεη κεγαιύηεξε απόδνζε ζηε κεκβξάλε κε απόξξηςε έσο θαη 95% 

TDS. 
 (Σηάδην 4) Μεκβξάλε αληίζηξνθεο όζκσζεο: 

Μηα ιεπηή κεκβξάλε (TFC) πςειήο πνηόηεηαο πνπ επεμεξγάδεηαη 50 

γαιόληα αλά εκέξα. Αθαηξεί ηνπο κνιπζκαηηθνύο παξάγνληεο ηνπ λεξνύ 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξό ζαο, όπσο κόιπβδνο, βάξην, ρξώκην, 

πδξάξγπξνο, ην λάηξην, ην θάδκην, ην θζόξην, ληηξώδε, ληηξηθά, θαη 

ζειήλην. 
 (Σηάδην 5) Μεηαθίιηξν άλζξαθα: 

Απηό ην κεηαθίιηξν άλζξαθα αθαηξεί δπζάξεζηεο γεύζεηο θαη νζκέο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζαο. Φξεζηκνπνηνύκε 

εγθεθξηκέλν θαηά NSF θίιηξν άλζξαθα γηα λα εγγπεζνύκε ηελ πνηόηεηα 

ηνπ λεξνύ. 
 (Σηάδην 6) Φίιηξν ηρλνζηνηρείσλ: 

Τν θίιηξν βειηηώλεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζαξνύ λεξνύ κε ηελ πξνζζήθε 

απαξαίηεησλ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ αλόξγαλα ζπζηαηηθά 

γηα ηελ πγεία, όπσο αζβέζηην, καγλήζην, λάηξην, θάιην θαη άιια πνπ 

βξίζθνληαη ζε πνιιά θπζηθά κεηαιιηθά λεξά.    

 
Σετνικά ταρακηηριζηικά WP-6M: 

Μεκβξάλε: 50 GPD / 189 LPD   

Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 50 -100 psi   

Γηαζηάζεηο: (cm) 37 (Μ) x 48 (Υ) x 20 (Π) – ε Μνλάδα  

                 (cm) 28 (Μ) x 28 (Π) x 35 ( Υ) - ε δεμακελή   

Βάξνο:   9 kg -  ε Μνλάδα   

             4 kg – ε  δεμακελή  

Σετνικά ταρακηηριζηικά WP-6M-P 
 Όλα τα παραπάνω και επιπλέον: 

Αντλία και μετασχηματιστής 

  

 

  

 

  
Ανηικαηάζηαζη θίληροσ: 

Σαο ζπληζηνύκε λα αληηθαηαζηήζεηε ηα θίιηξα, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. 

ηάδιο 
Φίληρο Περιγραθή (Σσπικό 

μέγεθος) 
6  

μήνες 
1  

έηος 
2-4  

τρόνια 

1  πξνθίιηξν ηδεκάησλ 5 micron 
 

    

2  θίιηξν άλζξαθα  

 

    

3  πξν-θίιηξν ηδεκάησλ 1 micron 
 

    

4  Μεκβξάλε TFC     
 

5 Μεηαθίιηξν άλζξαθα    
 

  

6 Φίιηξν ηρλνζηνηρείσλ   
 

  

 

http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/purepro_membranes.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/mineral_filter.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm
http://best-reverse-osmosis.com/replacement_filters.htm

