propozycja firmy

EKONET

UrzĆdzenia
do uzdatniania i biofiltracji wody
Charakterystyka ogólna
UrzĆdzenia do uzdatniania i biofiltracji wody stosuje siċ 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. Uzupeânieniem oferty EKONET
sĆ dwuobiegowe baterie kuchenne które posiadajĆ wbudowany oddzielny zawór i oddzielne poâĆczenie do filtrowanej
wody. CharakteryzujĆ siċ one nowoczesnym wzornictwem,
a dziċki dodatkowej funkcji pozwalajĆ przy instalacji w szafce kuchennej systemu biofiltracji zrezygnowaý z dodatkowego kranika do filtrowanej wody.
Systemy filtrujĆce DS. (RAINFRESH®), PCR
(PENTAPURE®)
Rodzaje usuwanych zanieczyszczeĕ: bakterie i wirusy, chlor
i zwiĆzki chloropodobne, zanieczyszczenia mechaniczne, zapach i barwa, moīliwoğý usuwania azotanów, oâowiu i innych
metali ciċīkich przy zastosowaniu odpowiednich wkâadów
Prċdkoğý filtracji [m3/h]: 0,1-3
Czas eksploatacji: od 6 do 24 miesiċcy
Wâağciwoğci: do filtracji stosowane sĆ wkâady ceramiczne
(RAINFRESH®) lub wkâady z īywicĆ (PENTAPURE®); oba systemy usuwajĆ mikroorganizmy (wirusy, glony, bakterie); filtrowana woda jest na bieīĆco dostarczana do konsumpcji; dwie
wersje: podwieszana z zainstalowanym osobnym kranikiem lub
stojĆca z zainstalowanym na kranie zaworem dwupozycyjnym
Filtry wstċpne mechaniczne
Rodzaje: siatkowe, polipropylenowe, wċglowe
Prċdkoğý filtracji [m3/h]: 0,9-1,8
Montaī: montowane na wejğciu instalacji, narurowe, stojĆce
Wâağciwoğci: oczyszczajĆ wstċpnie wodċ z zanieczyszczeĕ
mechanicznych: rdza, piasek, kurz, pyây
Magnetyzery CALIPEX
Ğrednica przewodu [mm]: do 100
Wâağciwoğci: zapobieganie osadzaniu siċ w rurach kamienia
oraz usuwanie juī istniejĆcego; montowane na rurċ

Bateria z dwoma niezaleīnymi obwodami:
– mieszacz wody ciepâej i zimnej (prawa strona)
– zawór tylko do wody filtrowanej (lewa strona)

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Kanada, USA, Polska
Usâugi: montaī, serwis, doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówieĕ
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna oraz przez sieý dystrybutorów
Gwarancja: rok
Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne PZH, Certyfikat
US Environmental Protection Agency, Certyfikat Canadian
Standards Assosiation
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