
Aparat de filtrat apa, pe masă (tip: FH-CTF1) 

Aparatul de filtrat apa de tip FH-CTF1 folosește  tehnologie de filtrare în două trepte. Prima treaptă 

folosește un filru mecanic foarte fin, a doua, cărbune activ granulat de calitate excepțională. 

Care sunt avantajele? 

 

 îndepărtează în totalitate clorul activ liber și în combinații 

 îndepărtează în totalitate derivatele de clor, ex.: trihalometanul cancerigen, 

cloramina- care din cauza tratării cu clor a apei este tot timpul prezent în apă 

 filtrează substanțele care cauzează gust și miros neplăcut  

 filtrează substanțele în suspensie (rugina, calcar) 

 ne furnizează  30.000 litri de apă curată, sănătoasă 

 reduce conținutul de materie organică(cu aprox.70%) 

 nu elimină mineralele utile (calciu,fluorid, magneziu) 

 ocupă loc mic, încape lângă/pe chiuvetă 

 se poate monta simplu de oricine 

 cărbunele este sub formă granulată,astfel filtrează  mult mai eficient decât alte filtre 

de cărbune 

 înafara costului filtrelor la 6 luni, nu sunt alte cheltuieli de întreținere 

 este ieftin,sigur, accesibil oricui 

 are în dotare robinet pentru schimbarea direcției apei, astfel nu trebuei demontat-

montat când dorim să folosim pentru gospodărie apă nefiltrată 

 putem duce cu noi în concediu, în călătorie,e ușor, se poate monta oriunde 

 nu trebuie să curățim site 

 recomandat în special  pentru udatul plantelor 

 funcționează bine la orice presiune casnică 

 

Parametri tehnici: 

 Capacitate: 30 000 litri , sau max. 6 luni 

 Debit: 3 litri/minut (la 5 bari presiune) 

 Înălțime: 28 cm 

 Greutatea: 1 kg 

 Presiune minimă: 2 bari 

 Presiune maximă: 6 bari 

 Temperatura apei: 5-38 0C 

 

Aparatul se montează foarte ușor. Pur și simplu se deșurubează  aeratorul de pe robinet și se 

înșurubează în locul lui, robinetul  de schimbare a direcției apei. În cazul în care nu se potrivește  

filetul, să montăm robinetul de schimbarea direcției apei prin intermediul niplului atașat direct 

robinetului. După montare să lăsăm să curgă apa timp de 30 secunde ca eventualele mici particule 

să fie îndepărtate de curentul  de apă. 

Codul de comandă al elementului de filtru de schimb este : FCGAC-05P 

 

 



 

 


