Szénszűrő
CWFS Whole Home Filter

Alkalmazás
A szűrő apartmanok és családi házak lakói számára, akik
szeretnék javítani a víz ízét és szagát az egész házban.

Méretek
Magasság

Szélesség

Mélység

89 cm

34 cm

30 cm

A legfontosabb előnyei és hasznai áttekintése
Multifunkcionális. A készülék mechanikus szűrést biztosít és eltávolítja a vízből a klór kellemetlen ízét
és illatát, nem csak a konyhában, hanem a fürdőszobában is. Nincs több klór okozta szárazság és
bőrirritáció.
Gazdaságos. Megtakarítást biztosít a fogyóeszközökben, mert regenerálódik csak vízzel, nem igényel
vegyi anyagokat vagy cserélhető patronokat.

Megbízható. A készülék egy egyedülálló és technikailag fejlett vezérlőszeleppel van ellátva, amely
nem okoz jelentős csökkenést a víznyomásban, és hibás működéséről ismert.
Kényelmes. A lerakódás regenerálása teljesen automatikus, nem kell hozzáadnia vagy öntenie semmit.
A készülék néhány minden pár vagy több nap alatt automatikusan vizet fogyaszt, hogy a lerakódás
regenerálja, ami akár 10 éves élettartamot is jelenthet.
Ökológiai. Az EcoWater CWFS Whole Home Filter szénszűrőjével tiszta és ízletes csapvizet
fogyaszthat, ahelyett, hogy nem ökológiai műanyag palackokban található vizet vásárolna.

Szénszűrő
CWFS Whole Home Filter

Többfunkciós vezérlőpult.
A szűrő regenerálási frekvenciájának programozása.
Egyedi és műszakilag fejlett vezérlőszelep,amely a víznyomás
jelentős csökkenését nem okozza.

Az aktív szén, kiküszöböli a vízben a klór kellemetlen ízét és
illatát, eltávolítja vagy csökkenti a káros szennyeződéseket,
többek között herbicidek és peszticidek

Szűrési homok mechanikus szűrést biztosít 20 mikrométeres
szinten (a haj vastagsága 50-100 mikron)
Szűrő kavics optimalizálja a vízkeringést és biztosítja a lerkodás
jobb tisztítását

Műszaki adatok

CWFS Whole Home Filter

A lerkodás mennyisége

14 l
2,5 m3/h

Áramlási sebesség
A regeneráláshoz szükséges víz hozzávetőleges fogyasztása
A lerakódás várható élettartama a víz paramétereitől függően
Üzemi nyomás

40 l
10 év
2,0 – 8,0 bar

A csatlakozás átmérője

1‘‘

A CWFS Whole Home Filter által csökkentett vagy eltávolított szennyeződések listája*
Klór (íz és szag)

Peszticidek

Nagy molekulatömegű szerves anyagok

Herbicidek

Radon (korlátozott mennyiségek)

Terc-butil-metil-éter

Sok (54) illékony szerves anyag

Xilolok

Benzol

Methylbenzol

Szén-tetraklorid

Tetraklóretilén

A vízben rosszul oldódó szerves molekulák

Arzén (korlátozott mennyiségben)

Triklór-etán

Üledékek (korlátozott mennyiségek)

* A fenti lista hiányos és hozzávetőleges. A szennyező anyagok tényleges eltávolítása / csökkentése számos tényezőtől függ (az aktív szén típusa,
a szennyeződés szintje, a pH, a hőmérséklet, az érintkezési idő stb.). A pontos adatokat csak a laboratóriumi vizsgálatok után lehet beszerezni.

