
Παρουσίαση Προϊόντων

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



Functional Drinks

Φιλτροθήκη Άνω Πάγκου FHCTF

Συνδέεται εύκολα πάνω στο στόμιο της βρύσης  
στον παγκο της κουζίνας. Δέχεται το 99% των 
φίλτρων του εμπορίου. 

Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο κάτω από το πάγκο της κουζίνας, για 
ανθρώπους που έχουν εξοχικά, καθώς και για 
ανθρώπους που αλλάζουν μέρη ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα π.χ στρατιωτικοί, 
αστυνομικοί, πυροσβέστες.

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο 
που θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, 
θα έχετε ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Εύκολη τοποθέτηση
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Εύκολη μετακίνηση
5) Πιστοποιήσεις
6) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται μόνο ένα φίλτρο

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ->https://poseidonfilter.gr/FHCTF

https://poseidonfilter.gr/FHCTF-%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%86%CE%BD%CF%89-%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85/el/


Functional Drinks

Φιλτροθήκη Κάτω Πάγκου FHPR12-HP1

Συνδέεται κάτω από το πάγκο της κουζίνας σε 
σειρά στο κρύο νερό της βρύσης.. Δέχεται το 
99% των φίλτρων του εμπορίου. 

Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ή δεν 
θέλουν να φαίνεται η συσκευή. Ανοίγωντας τη 
βρύση, το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο. 

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα 
έχετε ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται μόνο ένα φίλτρο

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -> https://poseidonfilter.gr/FHPR12-HP1

https://poseidonfilter.gr/FHPR12-HP1/el/


Functional Drinks

Διπλή Φιλτροθήκη Κάτω Πάγκου D-TWIN

Συνδέεται κάτω από το πάγκο της κουζίνας σε 
σειρά στο κρύο νερό της βρύσης.. Δέχεται το 
99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ή δεν 
θέλουν να φαίνεται η συσκευή. Ανοίγωντας τη 
βρύση, το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο. 

Μπορούμε να συνδυάσουμε 2 φίλτρα νερού, 
ανάλογα με τις ανάγκες μας, πραγματοποιώντας 
έτσι καλύτερη φίλτρανση.

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση
6) Συνδυασμός φίλτρων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -> https://poseidonfilter.gr/double-filter-housing/el/

https://poseidonfilter.gr/double-filter-housing/el/


Functional Drinks

Σύστημα Κάτω Πάγκου FP3-HJ-K1

Συνδέεται κάτω από το πάγκο της κουζίνας.
Η σύνδεση του προυποθέτει την εγκατάσταση 
ξεχωριστής βρύσης πάνω στον πάγκο της 
κουζίνας. Δέχεται το 99% των φίλτρων του 
εμπορίου.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ή δεν 
θέλουν να φαίνεται η συσκευή. Ανοίγωντας το 
βρυσάκι, το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο. 

Το σύστημα φίλτρανσης αποτελείται από 4 
ξεχωριστά φίλτρα. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε 
εξαιρετική ποιότητα φίλτρανσης.

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Υψηλό επίπεδο φίλτρανσης
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση
6) Συνδυασμός 4 φίλτρων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Εγκατάσταση βρύσης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -> https://poseidonfilter.gr/FP3-HJ-K1

https://poseidonfilter.gr/FP3-HJ-K1/el/


Functional Drinks

Σύστημα Φίλτρανσης Excito-B

Το Excito-B της εταιρείας Aqua Filter είναι ένα 
ισχυρό σύστημα φίλτρανσης πόσιμου νερού κάτω 
πάγκου επτά σταδίων. Χρησιμοποιεί inline φίλτρα 
διάστασης 2,5″ x 12″ (στάνταρ διάσταση της 
παγκόσμιας αγοράς) εύκολης αντικατάστασης, τα 
οποία είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη 
υψηλής αισθητικής και μικρών διαστάσεων, ώστε 
να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από τον 
πάγκο της κουζίνας.

Tο Excito-B λειτουργεί στοχευμένα ώστε να 
αφαιρεί πληθώρα ρυπαντών από το νερό βρύσης 
χωρίς να επηρεάζει τα ωφέλιμα για τον οργανισμό 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία του νερού. 
Κατασκευάζεται στην Ε.Ε

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση
6) Συνδυασμός φίλτρων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -> https://poseidonfilter.gr/Excito-B/el/

https://poseidonfilter.gr/Excito-B/el/


Functional Drinks

Ανταλλακτικά Φίλτρα Excito-B

Πρώτο Στάδιο AIPRO-20M-QM
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά έως 20 
micron. Ιδανικό φίλτρο στερεών για όλα τα συστήματα φίλτρανσης. Η αποστολή του φίλτρου είναι 
να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος στα επόμενα στάδια 
φίλτρανσης από φραγή. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, 
εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η 
θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" 
Inches. Διαθέτει παροχή 1/4" (MALE Quick Connection) συνδετήρα QM.

Δεύτερο & Τρίτο Στάδιο AISTRO-2-QM
To φίλτρο  αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης της Aqua Filter χρησιμοποείται για την 
αποτελεσματική και οικονομική μείωση της σκληρότητας του πόσιμου νερού και την αφαίρεση του 
σιδήρου. Το φίλτρο περιέχει ένα ειδικό μείγμα ρητινών αποσκλήρυνσης (ανταλλαγής ιόντων) και 
αποσιδήρωσης (αφαιρεί τα ιόντα σιδήρου και υδρόθειου) που είναι κατάλληλες για πόσιμες 
εφαρμογές. Το νερό περνά μέσα από τη ρητίνη, τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου ανταλλάσσουν 
θέσεις με τα ιόντα νατρίου επί της ρητίνης. Άλατα νατρίου, σε αντίθεση με το ασβέστιο και το 
μαγνήσιο, είναι πολύ διαλυτά έτσι δεν προκαλούν άλατα και πουρί. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου 
κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με την ποιότητα του νερού δικτύου που πρόκειται να 
επεξεργαστεί. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του 
είναι 2,5" Χ 12" Inches. Διαθέτει παροχή 1/4" (MALE Quick Connection) συνδετήρα QM.

Τέταρτο Στάδιο AICRO-3-QM
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας εγκεκριμένο από τον NSF, παρέχει μέγιστη 
προστασία από το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών 
και ορισμένων παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση 
και την οσμή του.  Η χρήση κοκκοειδούς ενεργού άνθρακα ευνοεί τη μεγάλη παροχή και 
επεξεργασία του νερού χωρίς την πτώση της πίεσης στο σύστημα. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου 
κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο 
μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 
5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" Inches. Διαθέτει παροχή 1/4" (MALE Quick 
Connection) συνδετήρα QM.

Πέμπτο & Έκτο Στάδιο AICRO-4-QM
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με KDF® εγκεκριμένο από τον NSF, παρέχει 
μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών 
ουσιών και ορισμένων παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την 
γεύση και την οσμή του.  Η χρήση κοκκοειδούς ενεργού άνθρακα ευνοεί τη μεγάλη παροχή και 
επεξεργασία νερού χωρίς την πτώση της πίεσης στο σύστημα. Το KDF® μειώνει τη συγκέντρωση 
σιδήρου και βαρέων μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος, αρσενικό) και εμφανίζει βακτηριοστατικές 
ιδιότητες προστατεύοντας τον ενεργό άνθρακα από τη μικροβιολογική ανάπτυξη. Η διάρκεια ζωής 
του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το 
δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 
5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" Inches. Διαθέτει παροχή 1/4" (MALE Quick 
Connection) συνδετήρα QM.

Έβδομο Στάδιο TLCHF-2T
Μεμβράνη φίλτρανσης διαπερατότητας 0,02 micron. Η μεμβράνη εγκαθίσταται εν σειρά σε 
συστήματα φίλτρανσης κάτω πάγκου ως τελευταίο στάδιο και προσφέρει αποτελεσματική 
φίλτρανση στερεών σωματιδίων καθώς και κυστών, παρασίτων, ορισμένων βακτηρίων και 
μικροοργανισμών που ενδεχομένως μολύνουν το νερό βρύσης. Δεν αφαιρεί τα ωφέλιμα 
ιχνοστοιχεία του νερού. Είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, κατασκευασμένο στη Γερμανία και 
εγκεκριμένο από τον από NSF International. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 
3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα 
πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο 
σύστημα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2" 
Χ 10" Inches. Διαθέτει παροχή θηλυκό πάσο 1/4"



Functional Drinks

Σύστημα Φίλτρανσης Excito-CL

Το Excito-CL της εταιρείας Aqua Filter είναι ένα 
ισχυρό σύστημα φίλτρανσης πόσιμου νερού κάτω 
πάγκου πέντε σταδίων. Χρησιμοποιεί inline φίλτρα 
διάστασης 2,5″ x 12″ (στάνταρ διάσταση της 
παγκόσμιας αγοράς) εύκολης αντικατάστασης, τα 
οποία είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη 
υψηλής αισθητικής και μικρών διαστάσεων, ώστε 
να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από τον 
πάγκο της κουζίνας. 
Tο Excito-CL λειτουργεί στοχευμένα ώστε να 
αφαιρεί πληθώρα ρυπαντών από το νερό βρύσης 
χωρίς να επηρεάζει τα ωφέλιμα για τον οργανισμό 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία του νερού. Είναι ένα 
σύστημα κάτω πάγκου που παράγει αλκαλικό νερό  
για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το αλκαλικό και 
ιονισμένο νερό είναι ένα άριστο αντιοξειδωτικό, το 
οποίο καταπολεμά  τη γήρανση του δέρματος 
καθώς και την ανάπτυξη καρκίνου.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση
6) Συνδυασμός φίλτρων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ -> https://poseidonfilter.gr/Excito-CL

https://poseidonfilter.gr/Excito-CL/el/


Functional Drinks

Ανταλλακτικά Φίλτρα Excito-CL

Πρώτο Στάδιο AIPRO-1M-CL
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά έως 1 
micron. Ιδανικό φίλτρο στερεών για όλα τα συστήματα φίλτρανσης. Η αποστολή του φίλτρου εκτός 
των παραπάνω είναι να προστατέψει τα επόμενα στάδια φίλτρανσης ίσης ή μικρότερης 
διαπερατότητος από φραγή. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, 
εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η 
θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" 
Inches. Διαθέτει παροχή θηλυκό πάσο 1/4".

Δεύτερο Στάδιο AISTRO-L-CL
To φίλτρο  αποσκλήρυνσης της Aqua Filter χρησιμοποείται για την αποτελεσματική και οικονομική 
μείωση της σκληρότητας του πόσιμου νερού. Το φίλτρο περιέχει ένα ειδικό μείγμα ρητίνης 
αποσκλήρυνσης (ανταλλαγής ιόντων) που είναι κατάλληλες για πόσιμες εφαρμογές. Το νερό περνά 
μέσα από τη ρητίνη, τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου ανταλλάσσουν θέσεις με τα ιόντα νατρίου επί 
της ρητίνης. Άλατα νατρίου, σε αντίθεση με το ασβέστιο και το μαγνήσιο, είναι πολύ διαλυτά έτσι δεν 
προκαλούν άλατα και πουρί. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα 
με την ποιότητα του νερού δικτύου που πρόκειται να επεξεργαστεί. Η θερμοκρασία λειτουργίας του 
φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" Inches. Διαθέτει παροχή 
1/4" (MALE Quick Connection) συνδετήρα QM.

Τρίτο Στάδιο FCCBL-S-CL
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας εγκεκριμένο από τον NSF, παρέχει μέγιστη 
προστασία από το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών και 
ορισμένων παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση και 
την οσμή του. Με τη μοναδική φόρμουλα που αναπτύχθηκε, τα φίλτρα Silver series επιτυγχάνουν 
“μαλάκωμα” των υδάτων, απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από το νερό, μόλυβδο, χαλκό, 
υδράργυρο και την αφαίρεση των ραδιενεργών σωματιδίων στρόντιο και καίσιο. Η διάρκεια ζωής του 
φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο 
μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 
5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2,5" Χ 12" Inches. Διαθέτει παροχή θηλυκό πάσο 1/4"

Τέταρτο Στάδιο AIFIR 200
Εμπλουτίζει το νερό με στοιχεία που πιθανόν δεν υπάρχουν στο νερό και είναι απαραίτητα για τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Εμπλουτίζει το νερό με μεγάλη ποσότητα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, 
καλίου, σελήνιο και άλλα ιχνοστοιχεία απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του οργανισμού. Παράγει 
αλκαλικό νερό με πλήρη ισορροπία του ph. Μετατρέπει το όξινο νερό σε νερό αλκαλικών ιόντων 
ασβεστίου. Απορροφάτε εύκολα από το ανθρώπινο σώμα γιατί διαθέτει μικρά δομημένα μόρια τα 
οποία βοηθούν το ανθρώπινο σώμα να δέχεται περισσότερο νερό και να αναπληρώνει γρήγορα το 
χαμένο νερό.Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από 
την ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζετε η επάρκεια του νερό στο σύστημα. Η θερμοκρασία 
λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του είναι 2" Χ 10" Inches. Διαθέτει 
παροχή θηλυκό πάσο 1/4"

Πέμπτο Στάδιο AICRO-AB
Φυσίγγιο in-line 2″X10″ με εγκεκριμένο από την NSF ενεργό άνθρακα κελύφους καρύδας και 
βακτηριοστατικές ίνες πολυπροπυλενίου. Αφαιρεί το χλώριο, οργανικές ουσίες, ορισμένα 
φυτοφάρμακα και βελτιώνει τη οσμή και την γεύση του φιλτραρισμένου νερού. Η τεχνολογία 
nanosilver BACinix™ προστατεύει το φίλτρο από μικροβιολογική ανάπτυξη, αυξάνοντας τη 
μακροζωία του και έχει πλήρη βακτηριοστατική δράση. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται 
συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. Το 
φίλτρο θα πρέπει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζετε η επάρκεια του 
νερό στο σύστημα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η διάστασή του 
είναι 2" Χ 10" Inches. Διαθέτει παροχή θηλυκό πάσο 1/4"
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