
Uhlíkový filter
CWFS Whole Home Filter

Použitie

Filter pre apartmány a rodinné domy, ktoré chcú zlepšiť 
chuťové a aromatické vlastnosti vody v celom dome.

Rozmery

Výška Šírka Hĺbka

89 cm 34 cm 30 cm

Prehľad najdôležitejších výhod a predností

Úsporný. Šetrí prevádzkové materiály, pretože sa regeneruje výhradne vodou, nevyžaduje používanie 
žiadnych chemických prostriedkov ani vymeniteľných vložiek.

Spoľahlivý. Zariadenie má jedinečný a technicky pokročilý riadiaci ventil, ktorý nespôsobuje výrazný 
pokles tlaku vody a je známy z bezporuchovosti.

Ekologický. Vďaka uhlíkovému filtru CWFS Whole Home Filter značky EcoWater môžete piť čistú
a chutnú vodu z vodovodu, namiesto kupovania drahej neekologickej vody v plastových fľašiach.

Multifunkčný. Zariadenie mechanicky filtruje a odstraňuje nepríjemnú chuť a zápach chlóru z vody 
nielen v kuchyni, ale tiež v kúpeľni. Koniec s vysušenou a podráždenou pokožkou spôsobené chlórom.

Pohodlný. Vložka sa regeneruje úplne automaticky, netreba nič dosypávať ani dolievať. Zariadenie si v 
pravidelných intervaloch samo berie vodu na regeneráciu vložky, ktorej životnosť je až do 10 rokov.



Uhlíkový filter
CWFS Whole Home Filter

Technické parametre CWFS Whole Home Filter

Objem vložky 14 l

Prietoková rýchlosť     2,5 m3/h 

Orientačná spotreba vody na regeneráciu    40 l  

Orientačná životnosť vložky závisí od parametrov vody 10 rokov

Prevádzkový tlak 2,0 – 8,0 bar

Priemer prípojky 1‘‘

Zoznam* redukovaných alebo odstraňovaných nečistôt �ltrom CWFS Whole Home Filter

Chlór (chuť a zápach) Pesticídy

Makromolekulárne organické látky Herbicídy

Radón (obmedzené množstvá) Metyltercbutyléter

Množstvo (54) prchavých organických látok Xylény

Benzén Toluén

Tetrachlórmetán Tetrachlóretylén

Organické molekuly slabo rozpustné vo vode Arzén (obmedzené množstvá)

Trichlóretán Usadeniny (obmedzené množstvá)

*Vyššie uvedený zoznam je neúplný a informatívny. Skutočné odstraňovanie/redukovanie nečistôt závisí od mnohých faktorov (typu aktívneho uhlia, úrovni 
znečistenia, pH, teploty, trvania kontaktu ap.). Presné údaje sa dajú získať iba na základe laboratórnych testov.

Multifunkčný riadiaci panel.
Možnosť programovania pravidelnosti regenerovania filtra

 
 

Jedinečný a technicky pokročilý riadiaci ventil,
ktorý nespôsobuje výrazný pokles tlaku vody

 
 

 

Uhlíkový filter, eliminuje nepríjemnú chuť a zápach
chlóru vo vode, odstraňuje a redukuje množstvo škodlivých
nečistôt, okrem iného herbicídy a pesticídy

Filtračný piesok, zaručuje mechanickú filtráciu na úrovni
20 mikrometrov (vlas má hrúbku od 50 do 100 mikrometrov)

Filtračný štrk optimalizuje cirkuláciu vody
a zaručuje lepšie čistenie vložky


