
Παρουσίαση Προϊόντων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ



Functional Drinks

Σύστημα Κάτω Πάγκου PF-K2

Συνδέεται εύκολα κάτω από τον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει δικό του βρυσάκι για την εκροή 
του φιλτραρισμένου νερού. Η συσκευασία 
περιέχει τα εξαρτήματα για την σύδεσή του. 
Δέχεται το 99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα 
οικονομικό, αλλά ισχυρό σύστημα φίλτρανσης 
νερού.

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε τα ανταλλακτικά 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

Η συσκευασία πειλαμβάνει: 
1)Μία διπλή φιλτροθήκη.
2)Βρυσάκι και εξαρτήματα σύνδεσης.
3)Ένα φίλτρο πολυπροπυλενίου PF-PP1μm,
4)Ένα φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα PF- AB.

Τα φίλτρα που περιέχει η συσκευή είναι: 
Συμπαγής ενεργός άνθρακας PF-AB

Το φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα 
φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών, τη θλότητα και ορισμένων 
παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του.

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά εώς1micron. Η 
αποστολή του φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος, ή και όλη 
την εγκατάσταση. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την 
ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. 

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/


Σύστημα Κάτω Πάγκου PF-K3eco

Συνδέεται εύκολα κάτω από τον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει δικό του βρυσάκι για την εκροή 
του φιλτραρισμένου νερού. Η συσκευασία 
περιέχει τα εξαρτήματα για την σύδεσή του. 
Δέχεται το 99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα 
οικονομικό, αλλά ισχυρό σύστημα φίλτρανσης 
νερού.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε τα ανταλλακτικά 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

Η συσκευασία πειλαμβάνει: 
1)Μία τριπλή φιλτροθήκη.
2)Βρυσάκι και εξαρτήματα σύνδεσης.
3)Ένα φίλτρο πολυπροπυλενίου PF-PP5μm,
4)Ένα φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα PF- AB.

Τα φίλτρα που περιέχει η συσκευή είναι: 
Συμπαγής ενεργός άνθρακας PF-AB
Το φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα 
φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών, τη θλότητα και ορισμένων 
παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του.

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου 5μm & 1μm
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά εώς1micron. Η 
αποστολή του φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος, ή και όλη 
την εγκατάσταση. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την 
ποιότητα του νερού, το δίκτυο μεταφοράς κ.τ.λ. 

5)Ένα φίλτρο πολυπροπυλενίου PF-PP1μm,



Σύστημα Κάτω Πάγκου PF-K3
Συνδέεται εύκολα κάτω από τον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει δικό του βρυσάκι για την εκροή 
του φιλτραρισμένου νερού. Η συσκευασία 
περιέχει τα εξαρτήματα για την σύδεσή του. 
Δέχεται το 99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα 
οικονομικό, αλλά ισχυρό σύστημα φίλτρανσης 
νερού.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε τα ανταλλακτικά 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

Η συσκευασία πειλαμβάνει: 
1)Μία τριπλή φιλτροθήκη.
2)Βρυσάκι και εξαρτήματα σύνδεσης.
3)Ένα φίλτρο πολυπροπυλενίου PF-PP1μm,
4)Ένα φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα με KDF

PF-CAKDF

Τα φίλτρα που περιέχει η συσκευή είναι: 
Συμπαγής ενεργός άνθρακας PF-AB
Το φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα 
φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών, τη θλότητα και ορισμένων παρασιτοκτόνων 
καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του.

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου 1μm
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά εώς1micron. Η αποστολή του 
φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος, ή και όλη την εγκατάσταση. Η 
διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 12 μήνες, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, το δίκτυο 
μεταφοράς κ.τ.λ. 

5)Ένα φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα PF- AB.

Κοκκώδης ενεργός άνθρακας με KDF PF-CAKDF
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με KDF, 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 κοκκώδη 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. 



Σύστημα Κάτω Πάγκου PF-K4ULTRA
Συνδέεται εύκολα κάτω από τον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει δικό του βρυσάκι για την εκροή 
του φιλτραρισμένου νερού. Η συσκευασία 
περιέχει τα εξαρτήματα για την σύδεσή του. 
Δέχεται το 99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα 
οικονομικό, αλλά ισχυρό σύστημα φίλτρανσης 
νερού.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε τα ανταλλακτικά 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

Η συσκευασία πειλαμβάνει: 

Τα φίλτρα που περιέχει η συσκευή είναι: 

Φίλτρο αποσκλήρυνσης PF-SOFT

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου 1μm
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά εώς1micron. Η αποστολή του 
φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος.

Κοκκώδης ενεργός άνθρακας με KDF PF-CAKDF
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με KDF, 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 κοκκώδη 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. 

1) Μία τριπλή φιλτροθήκη, 2) Βρυσάκι και εξαρτήματα σύνδεσης, 3) Ένα
φίλτρο πολυπροπυλενίου 1μm, 4)Ένα φίλτρο αποσκλήρυνσης, 5) Ένα φίλτρο 
κοκκώδη ενεργό άνθρακα με KDF, 6) Φίλτρο In-Line μεμβράνης ινών 0,02μm

To φίλτρο  αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης 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. 

Μεμβράνη ινών 0,02μm PF-ULTRA
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.



Σύστημα Κάτω Πάγκου PF-K5PLUS
Συνδέεται εύκολα κάτω από τον πάγκο της 
κουζίνας. Διαθέτει δικό του βρυσάκι για την εκροή 
του φιλτραρισμένου νερού. Η συσκευασία 
περιέχει τα εξαρτήματα για την σύδεσή του. 
Δέχεται το 99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα 
οικονομικό, αλλά ισχυρό σύστημα φίλτρανσης 
νερού.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε τα ανταλλακτικά 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

Η συσκευασία πειλαμβάνει: 

Τα φίλτρα που περιέχει η συσκευή είναι: 

Φίλτρο αποσκλήρυνσης PF-SOFT

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου 1μm
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά εώς1micron. Η αποστολή του 
φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητος.

Κοκκώδης ενεργός άνθρακας με KDF PF-CAKDF
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με KDF, 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 κοκκώδη 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. 

1) Μία τριπλή φιλτροθήκη, 2) Βρυσάκι και εξαρτήματα σύνδεσης, 3) Ένα
φίλτρο πολυπροπυλενίου 1μm, 4)Ένα φίλτρο αποσκλήρυνσης, 5) Ένα φίλτρο 
κοκκώδη ενεργό άνθρακα με KDF, 6)Φίλτρο In-Line συμπαγή ενεργού 
άνθρακα, 7) Φίλτρο In-Line μεμβράνης ινών 0,02μm

To φίλτρο  αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης 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. 

Μεμβράνη ινών 0,02μm PF-ULTRA
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.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, 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, απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από το νερό, 
μόλυβδο, χαλκό, υδράργυρο και την αφαίρεση των ραδιενεργών σωματιδίων στρόντιο και καίσιο. 

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα PFAB-5M-QC

Φόλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα In-Line  PF-AB-5M-QC 



Προτεινόμενα Φίλτρα 10"

Φίλτρο Πολυπροπυλένιου
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά από1μm 
έως 20 micron. Ιδανικό φίλτρο στερεών για όλα τα συστήματα φίλτρανσης, και την κεντρική παροχή. 
Η αποστολή του φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης 
διαπερατότητος, ή και όλη την εγκατάσταση. 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 
10" Inches. Διατήθετε σε 1, 5, 10 & 20 micron.

       Κεραμικό φίλτρο 0,3micron 
Αφαιρεί χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, ιζήματα, μικροσωματίδια και αιωρούμενα στερεά από έως 
0.3 micron. Ιδανικό φίλτρο στερεών για όλα τα συστήματα φίλτρανσης, και την κεντρική παροχή. Η 
αποστολή του φίλτρου είναι να προστατέψει τα φίλτρα άνθρακα ίσης ή μικρότερης 
διαπερατότητος, ή και όλη την εγκατάσταση. 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 10" Inches. Διατήθετε σε 0.3 micron.

Συμπαγής ενεργός άνθρακας PF-AB
Το φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, παρέχει μέγιστη προστασία από το 
χλώριο, τα φυτοφάρμακα, οργανικών ρυπαντών, παθογόνων χημικών ουσιών, τη θλότητα και 
ορισμένων παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό και βελτιώνοντας την γεύση και 
την οσμή του. Η διαπερατότητα του φίλτρου είναι 1micron.  Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται 
συνήθως από 6 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 
και η ποιότητα του νερού. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι από 5°C – 35°C και η 
διάστασή του είναι 10" Inches. 

        Συμπαγής ενεργός άνθρακας PF-UAB 
Το φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, παρέχει μέγιστη προστασία από το 
χλώριο, τα φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, τοξόπλασνα, αιθέρα, βαρέα μέταλλα, οργανικών ρυπαντών, 
παθογόνων χημικών ουσιών και ορισμένων παρασιτοκτόνων καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό 
και βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται συνήθως από 
6 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 10" 
Inches. 

Κοκκώδης ενεργός άνθρακας PF-CCAH
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας, 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 
κοκκώδη 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 10" Inches. 



Κοκκώδης ενεργός άνθρακας με KDF PF-CAKDF                                                        
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με KDF, 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 κοκκώδη 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 10" 
Inches.

To φίλτρο  αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης 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 12 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 10" Inches.

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με ρητίνη PF-SOFT

To φίλτρο  αποσκλήρυνσης με πολυφωσφορικούς κρυστάλλους χρησιμοποείται για την 
αποτελεσματική και οικονομική μείωση της σκληρότητας του πόσιμου νερού. Οι πολυφωσφορικοί 
κρύσταλλοι διαλύονται στο νερό και επικαλύπτουν στοιχεία όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και το 
μαγνήσιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατο σε αυτά τα στοιχεία να ιζηματοποιηθούν 
έξω από το νερό και να δημιουργήσουν τα γνωστά προβλήματα που σχετίζονται με το "σκλυρό" νερό.  
 Η διάρκεια ζωής του φίλτρου κυμαίνεται από 12 έως 18 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 10" Inches.

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με πολυφωσφορικούς κρυστάλλους PF-S-POL
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