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ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



Ανταλλακτικά 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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