
Anglies filtras
CWFS Whole Home Filter

Naudojimas

Filtras skirtas privačių butų ir individualių namų
gyventojams, kurie norėtų pagerinti vandens
skonio ir kvapo savybes visame būste.

Matmenys

Aukštis Plotis Gylis

89 cm 34 cm 30 cm

Svarbiausių privalumų ir naudų apžvalga

Ekonomiškas. Užtikrina eksploatacinių medžiagų taupumą, nes regeneruojamas tik vandeniu, nereikia 
naudoti jokių cheminių medžiagų ar keičiamų kasečių.

Patikimas. Įrenginyje yra unikalus ir techniškai pažangus valdymo vožtuvas, kuris nesukelia reikšmingo 
vandens slėgio kritimo ir veikia patikimai.

Ekologiškas. Ecowater anglies filtro CWFS (Whole Home Filter)  dėka galite gerti švarų ir skanų 
vandenį iš čiaupo, o ne pirkti brangų vandenį neekologiškuose plastikiniuose buteliuose.

Daugiafunkcinis. Įrenginys užtikrina mechaninį filtravimą ir pašalina nemalonų chloro skonį ir kvapą iš 
vandens ne tik virtuvėje, bet taip pat ir vonios kambaryje. Baigta su odos sausumu ir dirginimu, kurį 
sukelia chloras.

Patogus. Užpildo regeneravimas yra pilnai automatiškas, nereikia nieko priberti ar pripilti. Įrenginys kas 
kelias ar keliolika dienų savarankiškai inicijuoja regeneraciją vandeniu ir atnaujina užpildą, kurio bendra 
tarnavimo trukmė siekia net iki 10 metų.



Anglies filtras
CWFS Whole Home Filter

Techniniai duomenys CWFS Whole Home Filter

Užpido kiekis 14 l

Srauto intensyvumas     2,5 m3/h 

Apytikslios vandens sąnaudos regeneracijai    40 l  

Apytikris užpildo gyvavimo laikas, priklausomai nuo vandens parametrų 10 metų

Darbinis slėgis 2,0 – 8,0 bar

Jungties skersmuo 1‘‘

Ecowater anglies �ltro CWFS dalinai ir/arba visai pašalinamų teršalų sąrašas*

Chloras (skonis ir kvapas) Pesticidai

Stambiamolekulinės organinės medžiagos Herbicidai

Radonas (ribotas kiekis) Metilo tretinis butilo eteris

Daug (54) lakiųjų organinių medžiagų Ksilenai

Benzenas Metilbenzenas

Anglies tetrachloridas Tetrachloretilenas

Silpnai tirpios vandenyje organinės molekulės Arsenas (ribotas kiekis)

Trichloretanas Nuosėdos (ribotas kiekis)

* Aukščiau pateiktas sąrašas yra nepilnas ir apytikslis. Faktiškas nešvarumų pašalinimas/sumažinimas priklauso nuo daugelio veiksnių (aktyviosios anglies tipo,
užterštumo lygio, pH, temperatūros, kontakto laiko ir t.t.) Tikslius duomenis galima gauti tik atlikus laboratorinius testus.

Daugiafunkcinis valdymo skydelis.
Galimybė programuoti filtro regeneravimo dažnį.

 
 

Unikalus ir techniškai pažangus valdymo vožtuvas,
kuris nesukelia reikšmingo vandens slėgio kritimo.

 
 

 

Aktyvintoji anglis pašalina nemalonų chloro skonį ir
kvapą iš vandens, pašalina ir/arba sumažina daug
kenksmingų teršalų, tarp jų - herbicidus ir pesticidus.

Filtravimo smėlis užtikrina mechaninį filtravimą
20 mikronų lygyje (plauko storis siekia nuo 50 iki
100 mikronrų).

Filtravimo žvyras optimizuoja vandens cirkuliaciją
ir užtikrina geresnį užpildo valymą.


