
МАЛЪК

ГОЛЯМ

МОДЕЛИ

КОД МОДЕЛИ ДИАМЕТЪР
ВИСОЧИНА
(без глава)

Y21415B МАЛЪК 87,4 mm 269 mm 

Y21414B СРЕДЕН 87,4 mm 384 mm 

Y21413B ГОЛЯМ 87,4 mm 529 mm 

РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА С ГЛАВА

МАТЕРИАЛИ

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛИ ДЕБИТ

МАЛЪК 1,5 l/min*

СРЕДЕН 2 l/min*

ГОЛЯМ 2,5 l/min*

* Изчислени показатели при твърдост на постъпващата вода 10 ° 
dKH и 25% бай-пас. Капацитетите на обмен може да варират според 
твърдостта и дебита на постъпващата вода.

При монтажа и смяната на филтъра, обърнете внимание на 
разстоянието, което трябва да остане за изваждане на патрона.
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Profine®

Намаляване на общата твърдост
Profine® Ocra е филтърен патрон с бърза връзка със силна 
гелообразна катйонна омекотяваща смола. Филтър за 
омекотяване на питейна вода с фиксиран бай-пас (около 25%), за 
пивоварни диспенсери, кафемашини или подобно оборудване.

РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА БЕЗ ГЛАВА

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

СРЕДЕН

ГЛАВА

Патрон: полипропилен; 
Филтрация: силна катйонна моносферична гелообразна смола за омекотяване.

Патрон за еднократна употреба с бърза връзка за омекотяване (отстраняване на общата 
твърдост) на водата, благодарение присъствието на силна катйонна гелообразна смола с 
фиксиран бай-пас около 25%. Ако патронът се използва в съоръжения от хранително-
вкусовата промишленост, тази система трябва да отговаря на изискванията на Директива 
178/2002 на ЕС.

Професионална  сфера и обработка на промишлени води. Конвентомати, кафе машини, 
оборудване за  производство на напитки или други подобни.

Вертикален

“R” глава с регулатор на дебита. Този тип глава е необходим, тъй като химичните реакции 
при йонообмена, които трябва да протекат в патрона на филтъра, се нуждаят от известно 
време. Главата трябва да бъде оразмерена съобразно размера на патрона.
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СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

Кашон с 6 броя

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или 
ако струята на изхода е прекалено слаба. По-добре е да смените патрона в рамките на 
365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и 
освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно 
активиране на патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне 
пет минути преди да пиете от нея.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за 
качество) и по 14001-2015 (за околна среда).

Съответства на MOCA нормите.

Кратки периоди на неактивност: нужно е промиване на патрона; при по-дълги периоди на 
неупотреба е възможно да се извърши дезинфекция на системата.

При производството на Profine® филтри влиянието върху околната среда е близко до 0. 
Всички Profine® филтри не съдържат BPA.

Депонирайте износените патрони съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

ОПАКОВКА
МОДЕЛИ ШИРОЧИНА ДЪЛБОЧИНА ВИСОЧИНА

МАЛЪК 28 cm 20 cm 28 cm

СРЕДЕН 28 cm 20 cm 39,5 cm

ГОЛЯМ 28 cm 20 cm 54 cm

ПАРАМЕТРИ
ТЕОРЕТИЧЕН КАПАЦИТЕТ СПОРЕД 

НОМИНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА 
ЙОНООБМЕН НА СМОЛАТА

ТВЪРДОСТ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
10 680 l* 1.100 l* 1.600 l*

Свързване на главата

Силна катйонна смола

Мрежов филтър

Корпус от полипропилен

Намаляване на общата твърдост

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

Profine®

profine.it 
thinkwater.com

ver. 02 | 05/2018

ВХОД ИЗХОД
Работно налягане Min - Max 

2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)

Температура Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F)

* Изчислени показатели при твърдост на постъпващата вода 10 ° dKH и 25% бай-пас.
Капацитетите на обмен може да варират според твърдостта и дебита на постъпващата вода.




