
Υυηλή ικανόηηηα ανηίζηροθης όζμφζης 

Έλα πςειήο ρσξεηηθόηεηαο θαη ρακεινύ θόζηνπο ζύζηεκα. Ιδαληθή ιύζε γηα 

γξαθεία, ζρνιεία, εξγαζηήξηα, εζηηαηόξηα μελνδνρεία θαη café bar. Σρεδηαζκέλν 
γηα εκπνξηθή θαη νηθηαθή εθαξκνγή.  

 Παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο πόζηκν λεξό κε ρσξεηηθόηεηα έσο θαη 1,2 ιίηξα αλά 

ιεπηό. Μπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θάησ ή δίπια ζην λεξνρύηε ηεο θνπδίλαο ή ζε 
νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν ρώξν. Σρεδηαζκέλν θαη γηα άκεζε ξνή. 

Τν ζύζηεκα είλαη εμνπιηζκέλν κε αληιία (Booster) πςειήο ξνήο γηα αύμεζε ηεο 
παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ λεξνύ. 

 
 Φαρακηηριζηικά: 

 200 γαιόληα αλά κεκβξάλεο ηελ εκέξα x 2 
 Αληιία πςειήο ξνήο (Booster) 
 Άκεζε ξνή πξνο 1,2 ιίηξα αλά ιεπηό. 
 Εγθεθξηκέλν από FDA πιηθό θαηαζθεπήο (πνιππξνππιέλην). 
 Έξρεηαη κε βξύζε 
 Βαιβίδα δηαθνπήο γηα ηελ πξόιεςε ηπρόλ βιάβεο ηεο κεκβξάλεο. 
 Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν, 100% εξγνζηαζηαθά ειεγκέλν θαη 

απνζηεηξσκέλν, έηνηκν γηα εγθαηάζηαζε. 

 

WP-400    

Τα περιετόμενα θίληρα 
 (Σηάδην 1) Φίιηξν ηδεκάησλ 5 Micron:  

Είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εμάιεηςε ησλ αθαζαξζηώλ, ζθνπξηάο θαη άκκνπ. 
 (Σηάδην 2) Κνθθώδεο θίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα:  

Αθαηξεί ην 99% ηνπ ρισξίνπ θαη ησλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ. Παξέρεη 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο γεύζεο, ηελ νζκήο. 
 (Σηάδην 3) Carbon Block θίιηξν άλζξαθα:  

Παξέρεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηήζεζε γηα λα πξνζηαηεύζεη ηε 

κεκβξάλε. Βνεζά ζηε κεγαιύηεξε απόδνζε ησλ κεκβξαλώλ κε έσο θαη 

95% TDS απόξξηςεο. 
 (Σηάδην 4) 2 κεκβξάλεο αληίζηξνθεο όζκσζεο:    

Μεκβξάλεο Αληίζηξνθεο  Όζκσζεο παξαγσγήο 200 γαιόληα αλά εκέξα ε 

θάζε κία είλαη ηώξα δηαζέζηκεο ζε νηθηαθά κεγέζε.  
 (Σηάδην 5) Μεηαθίιηξν άλζξαθα:  

Απηό ην θίιηξν 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. 

 
 WP-400   Φαρακηηριζηικά: 

  

o Παραγφγή: 400 GPD / 1512 Λίηξα αλά εκέξα  
o Πίεζη λειηοσργίας: 10 - 80 psi 
o Βάρος (Μονάδας): 18 kg 
o Διαζηάζεις:  38,0 (Μ) x 25,5 (Π) x 46,0 (Υ) cm 
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