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DOMOWE STACJE UZDATNIANIA WODY, 
FILTRY DO WODY, ZMIĘKCZACZE, 

ODŻELAZIACZE, ODMANGANIACZE DO WODY 
SERII AQUAPHOR WATERBOSS

WaterBoss 900

Wydajność robocza [m3/h]: 1,8
Rodzaj wyświetlacza: elektroniczny 4-przycisko-
wy
Średnica przyłącza [Ø]: 3/4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 12/50
Waga brutto [kg]: 39
Wymiary (dł./szer./wys) [cm]: 37,5/47,6/65,4
Maks. twardość wody [mg/l]: 1550
System regeneracji złoża: przeciwprądowy
Ciśnienie wody (min./maks.) [atm]: 1,3/8,2
Temperatura wody (min./maks.) [°С]: 3/49

WaterBoss 700

Wydajność robocza [m3/h]: 1,5
Rodzaj wyświetlacza: elektroniczny 4-przycisko-
wy
Średnica przyłącza [Ø]: 3/4
Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 12/50
Waga brutto [kg]: 39
Wymiary (dł./szer./wys) [cm]: 37,5/47,6/65,4
Maks. twardość wody [mg/l]: 1200
System regeneracji złoża: przeciwprądowy
Ciśnienie wody (min./maks.) [atm]: 1,3/8,2
Temperatura wody (min./maks.) [°С]: 3/49

Aquaphor DWM Morion

System oczyszczania wody Aquaphor DWM Morion (ang. drinking water machine) to kompaktowe urzą-
dzenie filtrujące, sprawiające, że zdrowa i czysta woda pozostaje zawsze w zasięgu ręki. Morion przezna-
czony jest do profesjonalnego oczyszczania i mineralizacji wody przeznaczonej do spożycia. Bez względu na 
miejsce zamieszkania i jakość dostępnej wody, dzięki Morionowi najwyższej jakości woda płynie prosto z kranu. 
Usuwając z wody wszelkie zanieczyszczenia i nasycając niezbędnymi minerałami, Morion czyni ją wręcz idealną 
– smaczną i zdrową. Zaplecze technologiczne urządzenia w postaci zbiornika wodno-wodnego i zachodząca 
w filtrze podwójna mineralizacja sprawiają, że woda staje się krystalicznie czysta i nasycona niezbędnymi mine-
rałami. Wyjątkowa kompaktowość i zwiększona wydajność powodują, że Moriona po prostu warto mieć w swojej 
kuchni.

ZASTOSOWANIE
Domowe stacje uzdatniania wody serii 
AQUAPHOR WaterBoss to nowoczesne filtry do 
wody o właściwościach zmiękczających, odżelazia-
jących i odmanganiających wodę; mogą być stoso-
wane zarówno przy własnym ujęciu wody, jak i do 
filtrowania wody z miejskich sieci wodociągowych; 
są wygodne w użytkowaniu ze względu na swoją 
długą żywotność i niezawodność; automatyczna 
regeneracja przy użyciu soli i wody, bez wymiany 
wkładów filtrujących; usuwają twardość wody, 
zawarte w wodzie żelazo, mangan zapobiegając 
tworzeniu się kamienia kotłowego 

ZALETY
 trzy filtry w jednym – jedyny filtr z wbudowa-

nym filtrem mechanicznym, posiadający najwyższe 
w swojej kategorii parametry w zakresie zmiękcza-
nia i odżelaziania wody

 kompaktowa obudowa – zbiornik solanki i butla 
ze złożem w jednej kompaktowej obudowie

 niskie koszty eksploatacji – niskie zużycie wody 
i soli w procesie regeneracji złoża

 bezpieczeństwo i niezawodność – bezpieczny 
system, zapobiegający przelaniu się wody

 by-pass i filtr mechaniczny – wbudowany 
by-pass i samoczyszczący się filtr mechaniczny

 wybór preferencji – dwa tryby ustawień – stero-
wanie czasowe i objętościowe

 technologia i jakość amerykańska – 10 lat gwa-
rancji na złoże filtracyjne

 małe rozmiary – duże możliwości – Waterboss 
700 znajduje zastosowanie również w niewielkich 
mieszkaniach

 estetyka i trwałość wykonania – Waterboss 700 
i 900 został wykonany z wysokiej jakości materia-
łów, które nie wydzielają do wody niebezpiecznych 
dla zdrowia i środowiska substancji

AQUAPHOR POLAND Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
tel. 22 870 24 32
faks 22 616 25 83
www.aquaphor.pl
e-mail: aquaphor@aquaphor.pl
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