Urządzenia marki Premium
Filters to wysokiej jakości stacje
zmiękczające i uzdatniające
wodę. Ich wytwórcą jest renomowana amerykańska firma
Pentair Water – obecna na
światowych rynkach od dziesięcioleci. Produkcja zmiękczaczy
odbywa się w Europie, w
Belgii, i prowadzona jest pod
ścisłym nadzorem jakościowym
i higienicznym.

ZMIĘKCZACZE WODY ZE STACJĄ WĘGLOWĄ
Zmiękczacze wody Premium Filters by Pentair są w
pełni automatyczne i posiadają niezawodną 5-cyklową głowicę sterującą firmy Pentair. Działają w
systemie objętościowym, co oznacza, że regenerują złoże po pobraniu wyznaczonej ilości wody. Dla
zwiększenia higieny mogą regenerować się także
po upływie określonej ilości dni, nawet w przypadku braku poboru wody (funkcja wakacyjna). Możliwe jest też dowolne wyregulowanie stopnia zmiękczenia. Zastosowano tu wysokiej jakości 30-litrowe
złoże żywiczne. Jest to bardzo wydajna, certyfikowana przez PZH żywica amerykańskiej firmy Dow
Chemicals. Zmiękczacze Premium Filters charakteryzuje także funkcjonalna i smukła obudowa (tylko
120x43x31 cm) oraz zabezpieczenie antyzalaniowe w postaci zaworu odcinającego. Na uwagę
zasługuje również nowoczesny panel sterujący
umieszczony pod kątem 20 stopni (łatwiejszy
odczyt) oraz konstrukjca otworu soli w kształcie
lejka, co znacznie ułatwia zasypywanie zmiękczacza tabletkami solnymi. Wydajność robocza stacji
to aż 2,2 metrów sześć. wody na godzinę, dzięki
czemu zmiękczacz sprawdzi się nawet w dużych
rodzinach. Każda stacja posiada na wyposażeniu
fabryczny zawór obejściowy by-pass.
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Do każdego zmiękczacz wody Premium Filters
przynależy również potrójna stacja węglowa z
manometrami wskazującymi ciśnienie wody. Dzięki
jej zastosowaniu usuniemy z wody chlor, metale
ciężkie, a nawet pestycydy. Węgiel aktywny klaruje
wodę, nadaje jej lepszy smak i aromat. Zmiękczacz wody Premium Filters pełni jednoczesnie
funkcję zmiękczacza, oczyszczacza i filtra wody.
Dodatkowa stacja węglowa dzięki zastosowaniu
aż dwóch wkładów węgla aktywnego jest rozwiązaniem równie skutecznym, co urządzenia mające
węgiel aktywny zmieszany ze złożem zmiękczającym. Potrójny filtr z możliwością szybkiej wymiany
wkładów jest jednak znacznie bardziej higieniczny
ze względu na to, że węgiel absorbuje zanieczyszczenia i powinien być regularnie zmieniany.

UZDATNIACZE WODY STUDZIENNEJ 5W1
Stacje wielofunkcyjne z serii Premium Filters przeznaczone są do gospodarstw domowych z własną
studnią, gdzie przekroczenia niepożądanych
związków w wodzie nie są większe niż 4-krotność
normy ustawowej. Stacja posiada 25 litrów specjalnego złoża wielofunkcyjnego EcoMix, które nie
tylko zmiękcza wodę, ale też usuwa związki
żelaza, manganu, amoniaki i zawiesiny organiczne. Urządzenie jest wzbogacone także o 2 litry
podsypki żwirowej dla zwiększenia roli filtracyjnej.
Do każdego urzadzenia wielofunkcyjnego Premium
Filters przynalezy również potrójna stacja węglowa
z manometrami.
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DANE TECHNICZNE ZMIĘKCZACZA
WODY PREMIUM FILTERS 30
• Przepływ nominalny (roboczy): 2 m3/h
• Maksymalny przepływ: 3 m3/h
• Typ zaworu sterującego : 5-cyklowy Pentair
• Zawartość złoża: 30 litrów
• Wymiary: 120 cm x 43 x 31 cm
(wysokość x szerokość x głębokość)
• Wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody 94 cm
• Wysokość na jakiej znajduje się kolanko przelewowe: 77 cm
• Wymiary butli ciśnieniowej: 10×35”
• Zdolność jonowymienna: 84°dH x m
• Wydajność między regen. przy 15 dH: 6,0 m3 wody
• Zużycie wody w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 275 litrów
• Zużycie soli w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 3,5 kg
• Pojemność zbiornika soli: 50 kg
• Ciśnienie robocze: 1,4 bar – 8,4 bar
• Temperatura pracy: 1°C – 38°C
• Temperatura otoczenia: 2°C – 50°C
• Zasilanie, napięcie – 220-230 VAC 50/60 Hz
• Pobór mocy – 3 W
• Przyłącze hydrauliczne: 1” GZ
• Waga: 40 kg
• Spadek ciśnienia: 0,3 bar
• Ekran sterownika z podświetleniem pokazujący m.in. ilość
miękkiej wody do pobrania do kolejnej regeneracji
• Zwiększona grubość obudowy do 5 mm
• Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe: zawór pływakowy
solanki oraz przelew na obudowie
• Oryginalny by-pass z regulacją twardości resztkowej
• By-pass wyposażony w blokadę przyłączy z możliwością
szybkiego wypięcia z instalacji
• Zabezpieczenie higieniczne (funkcja wakacyjna) – gwarantuje
płukanie złoża w czasie długiego braku poboru wody
• 48-godzinne podtrzymanie ustawień sterownika w przypadku
braku zasilania
• 5 lat gwarancji na głowicę sterującą i elektronikę, 10 lat gwarancji na złoże żywiczne (gwarantujemy po okresie 10 lat min. 50
proc. jej sprawności) oraz 15 lat gwarancji na elementy wykonane
z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE UZDATNIACZA WODY
5W1 WODY PREMIUM FILTERS
• Przepływ nominalny (roboczy): 2 m3/h
• Maksymalny przepływ: 3 m3/h
• Typ zaworu sterującego : 5-cyklowy Pentair
• Zawartość złoża: 27 litrów AquaMulti
• Wymiary: 120 cm x 43 x 31 cm
(wysokość x szerokość x głębokość)
• Wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody 94 cm
• Wysokość na jakiej znajduje się kolanko przelewowe: 77 cm
• Wymiary butli ciśnieniowej: 10×35”
• Wydajność między regen. przy 15 dH: 5,0 m3 wody
• Zużycie wody w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 275 litrów
• Zużycie soli w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 3,5 kg
• Pojemność zbiornika soli: 50 kg
• Ciśnienie robocze: 1,4 bar – 8,4 bar
• Temperatura pracy: 1°C – 38°C
• Temperatura otoczenia: 2°C – 50°C
• Zasilanie, napięcie – 220-230 VAC 50/60 Hz
• Pobór mocy – 3 W
• Przyłącze hydrauliczne: 1” GZ
• Waga: 38 kg
• Spadek ciśnienia: 0,3 bar
• Ekran sterownika z podświetleniem pokazujący m.in. ilość miękkiej
wody do pobrania do kolejnej regeneracji
• Zwiększona grubość obudowy do 5 mm
• Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe: zawór pływakowy
solanki oraz przelew na obudowie
• Oryginalny by-pass z regulacją twardości resztkowej
• By-pass wyposażony w blokadę przyłączy z możliwością szybkiego wypięcia z instalacji
• Zabezpieczenie higieniczne (funkcja wakacyjna) – gwarantuje
płukanie złoża w czasie długiego braku poboru wody
• 48-godzinne podtrzymanie ustawień sterownika w przypadku
braku zasilania
• 5 lat gwarancji na głowicę sterującą i elektronikę, 5 lat gwarancji
na złoże (gwarantujemy po okresie 5 lat min. 50 proc. jego sprawności)

Właścicielem marki Premium Filters jest polska rodzinna firma Technika Wody, która od wielu lat dostarcza na polski rynek własne produkty z zakresu
uzdatniania wody, jak i wprowadza urządzenia zagranicznych producentów. Nasze doświadczenie i ponadprzeciętna kultura obsługi klientów jest
dla Państwa dodatkową gwarancją satysfakcjonującego użytkowania zmiękczaczy i filtrów wody z serii Premium Filters. By mieć stuprocentową
pewność Państwa zadowolenia – produkty z serii Premium Filters oferowane są z bardzo długimi okresami gwarancyjnymi. Służymy też usługą instalacji zmiękczaczy i filtrów. Pracujemy w całej Polsce. Zapraszamy serdecznie do kontaktu!

www.premiumfilters.pl

7-STOPNIOWY FILTR KUCHENNY
ULTRAFILTRACJA Z H2.REDOX.PH
Filtr kuchenny z serii Premium Filters produkowany
jest w Polsce z wykorzystaniem tworzyw certyfikowanych znakiem BPA free. W Polsce produkowane
są również wszystkie zawarte w nim wkłady, w tym
redukujący potencjał ORP – życiodajny H2.Redox.pH. Konstrukcja filtra z wykorzystaniem membrany kapilarnej, wkładu mineralizującego i alkalizującego została przemyślana i sprawdzona w
testach. Dzięki temu mamy pewność, że filtr działa
wydajnie, jest ekologiczny, a pobierana woda
smaczna i zdrowa.
Filtr Premium Filters H2.REDOX.PH posiada certyfikat żywnościowy Polskiego Zakładu Higieny i
objęty jest pełną 5-letnią gwarancją. Wszystkie
zastosowane elementy z tworzywa sztucznego
posiadają certyfikat BPA Free.
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