
Ενεργoύ άνθρακα με KDF

Φίλτρο Ενεργoύ άνθρακα με KDF
  

        

  

  

FCCBKDF  – Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, KDF® και
πολυπροπυλένιο άνευ υφάνσεως. Το KDF® χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά φίλτρα
ειδικού τύπου και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων μέσα στο φίλτρο. Το KDF®  μειώνει τη
συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στο νερό (μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο και το
κάδμιο) το σίδηρο,σουλφίδιο υδρογόνου και φυτοφάρμακα.

  
Ο ενεργός άνθρακας από κέλυφος καρύδας που χρησιμοποιείται στα φίλτρα απομακρύνει
το χλώριο από το νερό, διαλύτες, αρωματικούς υδρογονάθρακες (βελτιώνει τη γεύση και
την οσμή), φαινόλες, βενζόλιο και άλλα οργανικά συστατικά.  
Το πολυπροπυλένιο άνευ υφάνσεως απομακρύνει στερεά ιζήματα από το νερό όπως :άμμο,
βούρκο,σκουριά, αιωρούμενα στερεά.Επιπλέον η κατασκευή του φίλτρου είναι τέτοια ώστε
να αποτρέπεται η τυχόν διαρροή μικρών τμημάτων του υλικού φίλτρανσης.  
Υπάρχει επίσης και φίλτρο δυο σταδίων σε αυτή τη κατηγορία.Το πρώτο επίπεδο από
πολυπροπυλένιο μετακινεί τα στερεά ιζήματα μέχρι 10μm και το δεύτερο από άνθρακα και
KDF απομακρύνει το χλώριο.

Η σειρά αυτή φίλτρων είναι σχεδιασμένη για πόσιμο νερό. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε νερό μολυσμένο ή άγνωστης προέλευσης.
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Για να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του φίλτρου (εκτός από το παραπάνω φίλτρο δυο
σταδίων) πρέπει να τοποθετηθεί πριν το φίλτρο άνθρακα κάποιο φίλτρο στερεών.  

  

Πλεονεκτήματα:

      
    -  Περιέχει ενεργό άνθρακα και KDF®  
    -  Αφαιρεί βαρέα μέταλλα  (μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο και το κάδμιο)  
    -  Αφαιρεί σίδηρο και σουλφίδιο υδρογόνου  
    -  Αφαιρεί φυτοφάρμακα  
    -  Απομακρύνει 99% του χλωρίου  
    -  Απομακρύνει οργανικά συστατικά  
    -  Απομακρύνει φαινόλες & βενζόλιο  
    -  Απομακρύνει τα ιζήματα (άμμο, βούρκο, σκουριά και άλλα αιωρούμενα σωματίδια) σε
συγκεκριμένο μοντέλο της σειράς   
    -  Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή  
    -  Προστασία από τυχόν διαρροή μικρών τμημάτων του υλικού φίλτρανσης  

    

    

Πληροφορίες προϊόντος:

        Κωδικός   Microns (µm)   Διαστάσεις (Inch)   Μέγιστη θερμοκρασία       λειτουργίας °C
 Διάρκεια**(μήνες)
 
    CFUM-FCCBKDF   -   9 3/4 x 2 1/2   2 - 45
 3 - 6
 
    CFUM-FCCBKDF-STO  10   9 3/4 x 2 1/2   2 - 45
 3 - 6
 
    CFUM-FCCBKDF-L   -   20 x 2 1/2   2 - 45
 3 - 6
 
    CFUM-FCCBKDF10BB  -   9 3/4 x 4 1/2   2 - 45
 3 - 6
 
    CFUM-FCCBKDF20BB  -   20 x 4 1/2   2 - 45
 3 - 6
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  **η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα του νερού.  
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