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Патрон: полипропилен; 
Филтрация: технология с активен въглен: екструдиран Profine® Carbon Block.

Патрон за еднократна употреба с бърза връзка и филтрация с Profine® Carbon Block 
технология 5 микрона. Филтър с активен въглен за дехлориране и пречистване на 
питейна вода съобразно Директива 98/83/EC на ЕС. Филтрацията намалява съдържанието 
на хлор, органичните съединения и неприятните вкус/миризми от водата. В случай че се 
използва в съоръжения за третиране на питейна вода, оборудването трябва да отговаря 
на законовите стандарти за тази категория пречистващи системи.

Предварителна филтрация при устройства за обратна осмоза или други подобни. 
Употребата и не е разрешена, ако качеството на водата не е установено чрез анализ или 
не се контролира микробиологичният състав; употребата е разрешена, ако водата е 
обявена за годна за пиене.

Вертикално или хоризонтално според предпочитанието. Байонетен фитинг за Profine® 

главите.

Стандартна

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛИ ДЕБИТ

МАЛЪК 3 l/min* 

СРЕДЕН 5 l/min*

ГОЛЯМ 7 l/min*

* Капацитетите може да варират според качеството и дебита на 
постъпващата вода.
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ДЕХЛОРИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ 
НА ПИТЕЙНА ВОДА

МОДЕЛИ
КОД МОДЕЛИ

PPBS0SM0-AXW МАЛЪК
PPBM0MD0-AXT СРЕДЕН
PPBL0LR0-AXQ ГОЛЯМ

РАЗМЕРИ

МОДЕЛИ ДИАМЕТЪР
ВИСОЧИНА
(без глава)

ВИСОЧИНА
(с глава)

МАЛЪК 874 mm 269 mm 300 mm 

СРЕДЕН 874 mm 384 mm 420 mm 

ГОЛЯМ 874 mm 529 mm 560 mm 

Profine® Blue премахва лошия вкус и миризми, намалява 
мътността, съдържанието на хлор, механични частици и 
има номинална степен на филтрация 5 микрона. Това е 
патрон с активирана Profine® Carbon Block технология в 
съответствие с италиански Министерски Указ 
DM/25/2012.

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

питейна вода професионална 
употреба



ВХОДИЗХОД

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

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 нормите на MOCA, DM 25/2012 и ACS.

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 (кашон с 6 броя)
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
МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
15.000 l* 24.000 l* 45.000 l*

Свързване на главата

Profine® Carbon Block 5 Микрона

Корпус от полипропилен

Рботно налягане Min - Max 
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa)

Температура Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F) 

* Капацитетите може да варират според качеството и дебита на постъпващата вода.
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ПРОВЕРКА НА ПРОМЯНАТА НА ПАРАМЕТРИТЕ

ПАРАМЕТЪР
ДИРЕКТИВА НА ЕС

98/83
ТЕСТ ЗА КАЧЕСТВО

 НА ВХОДЯЩА ВОДА
КАЧЕСТВО НА

ТРЕТИРАНАТА ВОДА
Желязо 0,20 mg/l ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l ≥ 0,106 / ≤ 0,166 mg/l

Хлориди 250 mg/l
min. 0,62 mg/l  
max 1,06 mg/l

min. 0,60 mg/l 
max 0,99 mg/l

pH ≥ 6,5 и ≤ 9,5 средно 8,22 средно 8,33

Проводимост
2500 µScm-1 

20 °C
средно 383 средно 355

Манган ≤ 0,05 mg/l 0.0004 mg/l 0.0001 mg/l

ДЕХЛОРИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ 
НА ПИТЕЙНА ВОДА

питейна вода професионална 
употреба




