Filtr wody
RO6

Sześciostopniowy system odwróconej osmozy
z mineralizacją wody
Koniec z dźwiganiem wody ze sklepu, koniec z plastikowymi butelkami! Filtr RO6 Hydro to źródło zdrowej, krystalicznie czystej i smacznej wody w Twoim domu. System usuwa z wody sieciowej zanieczyszczenia mechaniczne,
organiczne i chemiczne, takie jak: rdza, piasek, muł, zawiesiny, glony, a także chlor, pestycydy, fenole i benzen.
Dzięki wydajnej membranie osmotycznej 75 gpd renomowanej marki Vontron, filtr oczyszcza wodę także z metali
ciężki oraz wielu bakterii i wirusów.
Dodatkowy liniowy wkład węglowy nadaje wodzie doskonały smak oraz zapach, a naturalny wkład mineralizujący
na bazie skał dolomitowych wzbogaca ją w mikroelementy niezbędne dla organizmu ludzkiego: wapń, magnez,
sód i potas. Do systemu przynależy także 12-litrowy zbiornik na czystą wodę i chromowana wylewka. Jeżeli w
Twoim domu zużywana jest średnio jedna butelka wody dziennie, to filtr RO6 Hydro zwróci się już po pół roku!

System został wyposażony w trzy wkłady filtracji wstępnej – mechaniczne (S-PP5 i S-PP20), usuwają z wody zanieczyszczenia
mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy S-BL, który usuwa chlor, niektóre pestycydy oraz substancje
organiczne. Membrana osmotyczna usuwa 96-99 proc. wszystkich zanieczyszczeń zawartych w wodzie nie mniejszych niż
0,0001 µm w tym niektóre bakterie i wirusy. System został dodatkowo wyposażony we wkład szlifujący S-L-CARB, który poprawia smak i zapach wody, a także we wkład mineralizujący S-L-MIN, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

SCHEMAT INSTALACJI:

ZESTAW ZAWIERA:
Wkłady: S-PP20, S-PP5, S-BL, S-L-CARB, S-L-MIN
Membrana RO: 75GPD VONTRON
Zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego ( 12 litrów)
Zestaw przyłączy umożliwiający bezproblemowe podłączenie filtra do instalacji wodnej.
Chromowana, pojedyncza lub podwójna wylewka (woda osmotyczna i zmineralizowana)
Klucz do obudów korpusów
Przewód ¼ cala.
WYMIANA WKŁADÓW:

Φ 275 mm

210 mm
380 mm

150 mm

Zalecana co 6 miesięcy (maksymalnie co 12 miesięcy)
System mocowania wkładów: Szybko złączki

Urządzenie pochodzi z oryginalnej polskiej dystrybucji
i objęte jest pełną
5-letnią gwarancją!
Zestaw zawiera wszystkie widoczne na zdjęciach
elementy, w tym niezbędne akcesoria przyłączeniowe.

Filtr produkowany jest w Unii Europejskiej i posiada
certyfikat żywnościowy Polskiego Zakładu Higieny!

Hydro to firmowa linia zmiękczaczy i filtrów wiodącej polskiej firmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej
specyfikacji. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość ich wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów przy zachowaniu możliwie
najniższych kosztów zakupu. Oferowane rozwiązania zostały wielokrotnie przetestowane, posiadają certyfikaty żywnościowe oraz atesty
najważniejszych organizacji branżowych. Trwałość, wydajność i bezpieczeństwo – to priorytety serii Hydro.
www.filtryhydro.pl

