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Τα συνηθισμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται στα  συστήματα βελτίωσης
πόσιμου νερού της Waterlogic, έχουν σχεδιαστεί στο  να απομακρύνουν αποτελεσματικά
τους περισσότερους μολυσματικούς  παράγοντες που βρίσκονται στο νερό. Με την
απομάκρυνση του χλωρίου και  οποιασδήποτε οσμής από το νερό, η γεύση του νερού
βελτίωνεται δραστικά.

  

Tα  φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι αποτελεσματικά στην απομάκρυνση  εντομοκτόνων,
παρασιτοκτόνων, βενζόλης, πετρο-χημικών, αποφυλλιστικών  κ.λ.π. Η λίστα με τους
μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να  απομακρυνθούν μέσω φίλτρων ενεργού
άνθρακα είναι εκτενής.

  

Tα συστήματα βελτίωσης πόσιμου νερού Waterlogic, έχουν επίσης πιστοποιηθεί με ΧΡΥΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ 
από τον οργανισμό WQA για το κριτήριο 42 και 53 (απομάκρυνση κύστεων). Η  διαδικασία
των τριών σταδίων φιλτραρίσματος της Waterlogic,  περιλαμβάνει προκαταστάλαγμα
άνθρακα και μικροφιλτράρισμα,  εξασφαλίζοντας έτσι υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και
ταυτόχρονα  επιτρέπει στις φυσικές ανόργανες ουσίες και στα ζωτικά ιχνοστοιχεία που 
υπάρχουν στο νερό να παραμένουν.H Waterlogic προσφέρει μια σειρά  συνδυασμών
φιλτραρίσματος οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν για να  εξυπηρετούν τις εκάστοτε
τοπικές συνθήκες νερού. Τα φίλτρα ενεργού  άνθρακα και η 
αντίστροφη όσμωση
είναι στη διάθεση μας για την  απομάκρυνση λιπασμάτων/νιτρωδών, μόλυβδου, χαλκού,
μαγνήσιου όπως επίσης  το μεγαλύτερο ποσοστό μολυσματικών παραγόντων.
Tα φίλτρα της  Waterlogic έχουν επιπλέον σχεδιασθεί για ευκολία στη χρήση, 
περιλαμβάνοντας χρήγορη απελευθέρωση και αυτόματο κλείσιμο του νερού.

  

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1 / 2



Πολλαπλό φιλτράρισμα

Ο  ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό το οποίο προσελκύει  και κρατάει
ένα μεγάλο φάσμα από επιβλαβή μολυσματικά κατάλοιπα. Ο  ενεργός άνθρακας είναι
άνθρακας ο οποίος έχει μία ελαφρά ηλεκτροθετική  φόρτιση ενσωματωμένο σε αυτό,
πράγμα που αυξάνει την ελκτική του  ικανότητα στα χημικά και στις ακαθαρσίες.

  

  

Διάφορες εταιρείες παράγουν διαφορετικά φίλτρα  για το φιλτράρισμα των ψυκτών νερού
και δεν είναι συμβατά.
Οι κεφαλές των φίλτρων μπορεί να είναι με βαλβίδες ή χωρίς βαλβίδες. Ολα  μοιάζουν ίδια,
παρόλα αυτά η κύρια διαφορά ανάμενα τους είναι η  γνησιότητα στο εσωτερικό τους.
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