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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Urz dzenia do uzdatniania i biofiltracji wody stosuje si  do 

uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych 

w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych, hotelach, 

restauracjach; do celów komunalnych i technologicznych 

w stacjach uzdatniania wody. Uzupe nieniem oferty EKONET 

s  dwuobiegowe baterie kuchenne które posiadaj  wbudo-

wany oddzielny zawór i oddzielne po czenie do filtrowanej 

wody. Charakteryzuj  si  one nowoczesnym wzornictwem, 

a dzi ki dodatkowej funkcji pozwalaj  przy instalacji w szaf-

ce kuchennej systemu biofiltracji zrezygnowa  z dodatkowe-

go kranika do filtrowanej wody. 

Systemy filtruj ce DS. (RAINFRESH®), PCR 

(PENTAPURE®)

Rodzaje usuwanych zanieczyszcze : bakterie i wirusy, chlor 

i zwi zki chloropodobne, zanieczyszczenia mechaniczne, za-

pach i barwa, mo liwo  usuwania azotanów, o owiu i innych 

metali ci kich przy zastosowaniu odpowiednich wk adów

Pr dko  filtracji [m3/h]: 0,1-3

Czas eksploatacji: od 6 do 24 miesi cy

W a ciwo ci: do filtracji stosowane s  wk ady ceramiczne 

(RAINFRESH®) lub wk ady z ywic  (PENTAPURE®); oba sys-

temy usuwaj  mikroorganizmy (wirusy, glony, bakterie); filtro-

wana woda jest na bie co dostarczana do konsumpcji; dwie 

wersje: podwieszana z zainstalowanym osobnym kranikiem lub 

stoj ca z zainstalowanym na kranie zaworem dwupozycyjnym

Filtry wst pne mechaniczne

Rodzaje: siatkowe, polipropylenowe, w glowe

Pr dko  filtracji [m3/h]: 0,9-1,8

Monta : montowane na wej ciu instalacji, narurowe, stoj ce 

W a ciwo ci: oczyszczaj  wst pnie wod  z zanieczyszcze

mechanicznych: rdza, piasek, kurz, py y

Magnetyzery CALIPEX

rednica przewodu [mm]: do 100

W a ciwo ci: zapobieganie osadzaniu si  w rurach kamienia 

oraz usuwanie ju  istniej cego; montowane na rur

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Kraj produkcji: Kanada, USA, Polska

Us ugi: monta , serwis, doradztwo techniczne, realizacja nie-

typowych zamówie

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna oraz przez sie  dystry-

butorów

Gwarancja: rok

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne PZH, Certyfikat 

US Environmental Protection Agency, Certyfikat Canadian 

Standards Assosiation

EKONET Sp. z o.o.

ul. Klarysewska 52c, 02-936 Warszawa

tel./faks 022 642 12 75, 022 651 85 93

www.ekonet.waw.pl, e-mail: ekonet@ekonet.waw.pl

Firma istnieje od 1993 r.

Urz dzenia
do uzdatniania i biofiltracji wody

Bateria z dwoma niezale nymi obwodami:

– mieszacz wody ciep ej i zimnej (prawa strona)

– zawór tylko do wody filtrowanej (lewa strona)


