
МОДЕЛИ
КОД МОДЕЛИ ДИАМЕТЪР ВИСОЧИНА

PBBGP200-B38 BIG 2.0 134 mm 285 mm

PBBGP300-B39 BIG 3.0 137 mm 374 mm

PBBGP450-B7M BIG 4.5 167 mm 381 mm

PBBGP600-B3A BIG 6.0 171 mm 451 mm

ОПАКОВКА
ПРОДУКТ ШИРОЧИНА ДЪЛБОЧИНА ВИСОЧИНА

BIG 2.0 327 mm 143 mm 145 mm

BIG 3.0 403 mm 143 mm 145 mm

BIG 4.5 413 mm 180 mm 180 mm

BIG 6.0 480 mm 180 mm 180 mm

РАЗМЕРИ НА ФИЛТЪРА

РАЗМЕРИ НА ОПАКОВКИТЕ

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 

със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

Profine® BIG Gac включва няколко функции на 
пречистване, обeдинени в един многостъпален продукт:
• премахва органични съставки и пестициди
• премахва неприятни миризми и вкусове
• премахва хлорни съединения
• има голям капацитет

ДЕХЛОРИРАНЕ, 
ПРЕЧИСТВАНЕ И

 МИКРОФИЛТРАЦИЯ

напитки

* 1 брой в опаковка

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Profine® BIG Gac е част от широка гама Profine® продукти, изпитани и предназначени да 
удовлетворяват всички нужди. Той е идеален за професионална употреба, когато са 
необходими големи количеств пречистена вода. Филтъра трябва само да се захрани със 
студена вода. Благодарение на многостъпалната конструкция на изключителната 
рецептура с гранулиран активен въглен, Profine® BIG Gac подобрява качествата на 
водата, като подобрява вкуса на напитките, в които няма да има органични вещества, 
пестициди, миризми и неприятни вкусове. Изключителният дизайн на връзките ( вградена 
филтърна глава с присъединяване 3/8" мъжка резба ) спестява над 30% от 
пространството за монтаж, намалява ограниченията и прави смяната им лесна.

Той е идеален за професионална употреба, когато са необходими големи количества 
пречистена вода. 

Трябва да се монтира във вертикално положение.
Монтажът трябва да се извърши в съответствие с местните законови нормативи. 
Използвайте само 3/8” входно-изходни женски връзки.

Сменяйте патрона на всеки 12 месеца или след изчерпване на капацитета.

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

Съответства на MOCA и DM 25/2012 нормите.
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ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ 
НА ФИЛТЪРА

НЕАКТИВНОСТ

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

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

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

ДАННИ ЗА ВОДАТА
ПАРАМЕТЪР РЕФЕРЕНТНИ НОРМИ LGS. 31/2001 НЕОБРАБОТЕНА ВОДА ОБРАБОТЕНА ВОДА БЕЛЕЖКА*

Алуминий 0,20 mg/l ≥ 0,006 / ≤ 0,012 mg/l ≥ 0,004 / ≤ 0,002 mg/l

Амоний (NH4) 0,50 mg/l 0,00 mg/l 0,0 mg/l

pH ≥ 6,5 и ≤ 9,5 ≥ 8,2 и ≤ 8,3 ≥ 8,1 / ≤ 8,4 mg/l

Желязо ≤ 0,20 mg/l ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l ≥ 0,003 / ≤ 0,005 mg/l

Pseudomonas Aeruginosa 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml *

Сулфати ≤ 250 mg/l ≥ 29,1 и ≤ 30,5 mg/l ≥ 23,9 / ≤ 28,1 mg/l

Образуване на бактерии при 22 °C / 37 °C 0 UFC / 250 ml --- 0 UFC / 250 ml *

Coliform бактерии при  37 °C 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml *

Активен Хлор 0,20 mg/l ≥ 0,09 / ≤ 0,12 mg/l ≥ 0,02 / ≤ 0,04 mg/l - 85%

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работно налягане Мин. 2 - Макс. 6 bar (0.2 - 0.6 Mpa)

Температура Мин. 4 - Макс. 30°C (40 - 86 °F)
Входно-Изходни връзки 3/8” мъжка

При работа действителният капацитет е по-голям от означения. Той може значително да 
варира в зависимост от конкретните условия на употреба, а е изчислен на база връзките 
между оборудването и приложението. Поради външни фактори (като променливо 
качество на водата) данните може да се различават от посочените.

1. ламиниран горен разпределител за оптимизиране на
входящия поток

2. премахва миризми, лоши вкусове и хлорни съединения

ВЪРХОВА ТЕХНОЛОГИЯ В 2 СТЪПАЛА:

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

ДЕХЛОРИРАНЕ, 
ПРЕЧИСТВАНЕ И

 МИКРОФИЛТРАЦИЯ

напитки

*да се провери след 60 дни неупотреба

ПАРАМЕТРИ
МОДЕЛИ ДЕБИТ КАПАЦИТЕТ
BIG 2.0 2 l/min 80.000 l

BIG 3.0 3 l/min 90.000 l

BIG 4.5 4,5 l/min 135.000 l

BIG 6.0 6 l/min 180.000 l
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