Doskonała jakość
Przystępna cena

WFP3
3 stopniowy system filtracji

CHLORINE REMOVAL

TASTE & ODOR

SEDIMENT REMOVAL

Opis:
WFP3 Trójstopniowy podzlewozmywakowy ﬁltr do wody
Potrójny zestaw ﬁltrów pod-zlewozmywakowych to ekonomiczny i łatwy w montażu system ﬁltrów przeznaczony do
uzdatniania wody pitnej. Najczęściej montowany w szafce pod zlewem kuchennym.
W skład zestawu wchodzą następujące wkłady:
Step 1: WPP20H 20 micronowy wkład mechaniczny który usuwa zanieczyszczenia stałe,
Step 2: WWBH blok węglowy, który poprawia smak i zapach wody.
Step 3: WPP5H 5 micronowy wkład mechaniczny który usuwa zanieczyszczenia stałe powyżej 5 micronów
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Zestaw 3-elementowego systemu ﬁltrów do wody do
montażu pod zlewem w kuchni zawiera:
> klucz do korpusów
> komplet wkładów
> komplet przyłączy oraz wężykow
> chromowaną wylewkę montowaną na
zlewozmywaku lub blacie kuchennym
>System zbudowany na szybkozłączkach typ: QC
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Zestaw WFP3 zawiera:

0H

Głównym zadaniem trójstopniowego systemu ﬁltra wody do kuchni pod zlew jest usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych
chloru i związków chloropochodnych znajdujących się w wodzie. Dodatkową zaletą tego systemu jest możliwość
wzbogacenia o dowolny wkład ﬁltracyjny.
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Doskonała jakość
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Cechy:

WFP3
3 stopniowy system filtracji

- WYSOKA JAKOŚĆ
- KONKURENCYJNA CENA
- TRZY STOPNIE FILTRACJI
- SYSTEM WYPOSAŻONY ZOSTAŁ W KRANIK ORAZ WSZYSTKIE
AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI
- PRODUKT W 100% PRZETESTOWANY PRZEZ PRODUCENTA
- WYPRODUKOWANY Z MATERIAŁÓW ZGODNYCH Z FDA CFR-21
- DOSKONALE POPRAWIA SMAK I ZAPACH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO LODÓWKI SIDE-BY-SIDE
- SZYBKA DOSTAWA PRODUKTU
- ŁATWY MONTAŻ

Dane techniczne:
Wymiary systemu: (wys x szer x dł): 300 x 140 x 390 (mm)
Przyłącze: 1/4”
Temp. pracy: 2°C - 40°C
Ciśnienie: maks. 6.0 bar
Parametry pH: maksimum 11, minimum 2
Mętność: < 5 NTU
- Fabrycznie przetestowany i zdezynfekowany
w 100%, gotowy do instalacji.

Ważne informacje:
- Nie używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub niewiadomego pochodzenia.
- System pomaga zredukować stężenie zanieczyszczeń. Niektóre systemy filtracji wody pomagają redukować obecność mikroorganiznów wodzie, lub innych zanieczyszczeń mających wpływ na zdrowie.
- Zalecamy terminowe serwisowanie urządzenia (wymianę wkładów) w celu poprawnego działania systemu.
- Wkłady filtracji wstępnej należy wymieniać co 3 lub 6 miesięcy (w zależności od jakości wody).
PRODUCENT gwarantuje,że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz że został wprowadzony legalnie do obrotu. Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat i liczona jest od
momentu sprzedaży produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, mechanicznych, wynikających z niewłaściwego użycia, korzystania z przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, barku odpowiedniej
konserwacji lub nieterminowej wymiany wkładów lub użycia nieoryginalnych podzespołów zamiennych.
Zdecydowanie zalecamy instalowanie przed systemami filtrującymi zawór redukujący ciśnienie (PLV-0104). Zawór zapobiega przed nagłymi skokami ciśnienia lub uderzeniami hydraulicznymi, które
mogą występować w rurach wodnokanalizacyjnych. Nie zainstalowanie zaworu może spowodować uszkodzenie filtra, a w szczególności do elementów pracujących pod ciśnieniem oraz wycieku wody.
Producent nie opowiada za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania w/w zaworu.
Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej
są wyłączną własnością firmy GSP i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody.
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