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Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 6 σταδίων με δεξαμενή, βρυσάκι και αντλία.
Διαθέτει 3 πρόφιλτρα (Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"– 5μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 
10”, φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10"– 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50GPD, 
φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων 
για το ανθρώπινο σώμα. Περιέχονται στην συσκευασία: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης 
όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δεξαμενή και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ PROTEAS FILTER

www.proteasfilter.com



Το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης της Proteas Filter είναι ιδανική επιλογή για περιοχές 
με υφάλμυρο νερό, αγροτικές περιοχές (όπου γίνεται έντονη χρήση φυτοφαρμάκων) και 
δίκτυα ύδρευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα ή βαρέα μέταλλα.

Χαρακτηριστικά:
● Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα), φυτοφάρμακα
● Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις
● Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
● Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης 

αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της
● Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα
● Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες 

που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, 
υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" – 5 μm 6-12 μήνες/3.000L
Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 10" 6-12 μήνες/3.000L
Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10" - 5μm 6-12 μήνες/3.000L
Μεμβράνη Α.Ο. 50 GPD 1,5-2  έτη/6.000L
In line φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 έτος/3.000L
In line φίλτρο προσθήκης ιχνοστοιχείων 1 έτος/3.000L

Διαστάσεις: (ΥxΠxΜ): 450x150x450 (mm)
Διαστάσεις δοχείου διαστολής: 29,5 cm ύψος , 22,00 cm διάμετρος
Μέγιστη πίεση: 6 bar
Θερμοκρασία: 2–45ο C

Είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέλα:
 Α.Ο. 5 ΣΤΑΔΙΩΝ
 Α.Ο. 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

 Α.Ο. 6 ΣΤΑΔΙΩΝ
 Α.Ο. 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
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Η εταιρεία Proteas Filter έχει αναπτύξει και εφαρμόζει
τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης ποιότητας:
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