
МАТЕРИАЛИ

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

ГЛАВА

КАПАЦИТЕТ

Патрон от технополимер съгласно предвиденото в DM25/12 относно DM174/2004 и 
Законодателен Акт 31/2001.

Патрон с активен въглен за дехлориране и комплексно пречистване на питейна вода. 
Патрон за еднократна употреба с бърза връзка и филтрация чрез “Profine® Carbon Block” 
с технология със сребърни йони; 0,5 микрона степен на филтрация. Profine® Ice премахва 
мътността над 0.5 μm, като намалява хлорните съединения, миризмите и вкусовете с 
комплексното си действие, което предотвратява отлагането на алкални йони, като 
например варовиковите, в питейната вода. Наличието на сребърни йони гарантира 
бактериостатичното действие.

Стъпало за пречистване на питейна вода за приготвяне на лед.

Във вертикално положение.

“R” глава с регулатор на дебита. 
Главата трябва да е оразмерена съобразно размера на патрона.

Препоръчваме смяна на патрона след изтичане на номиналния му срок на действие или 
ако дебитът на изхода силно намалее. Все пак, патронът трябва да се смени в рамките 
на 365 дни от датата на монтажа му.
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МАЛЪК

МИНИ

ГОЛЯМ

СРЕДЕН

ТАХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛИ ДЕБИТ

МИНИ 1 l/min*
МАЛЪК 1,5 l/min*

СРЕДЕН 2,5 l/min*
ГОЛЯМ 3,5 l/min*

* Капацитетът може да варира според постъпващата вода и дебитите.

ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ПРОЗРАЧЕН ЛЕД С
БАКТЕРИОСТАТИЧНО ДЕХЛОРИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОДЕЛИ
КОД МОДЕЛИ

PPCM0MN0-AZX МИНИ
PPCS0SM1-AZY МАЛЪК
PPCM0MD1-B11 СРЕДЕН
PPCL0LR1-B13 ГОЛЯМ

Profine® Ice пречиства питейната вода, като неутрализира 
действието на варовика и така позволява образуването на 
прозрачен и бистър лед, който при добавяне към напитките 
става безтегловен и се разтваря бързо. В същото време 
гарантира ефективна работа и удължава живота на 
оборудването.

При монтаж и смяна на филтъра съобразете мястото, необходимо за изваждане на патрона.

РАЗМЕРИ

МОДЕЛИ ДИАМЕТЪР
ВИСОЧИНА
(без глава)

ВИСОЧИНА
(с глава)

МИНИ 87,4 mm 216,5 mm 245 mm 

МАЛЪК 87,4 mm 269 mm 300 mm 

СРЕДЕН 87,4 mm 384 mm 420 mm 

ГОЛЯМ 87,4 mm 529 mm 560 mm 

професионална употреба



СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИЯ ПАТРОН

НЕАКТИВНОСТ

Преди да извадите патрона затворете крана за приток на входяща вода и свалете 
налягането в системата като отворите крана за употреба на вода. Завъртете износения 
патрон на 90° по посока на часовниковата стрелка и го извадете от главата. Свалете 
предпазната капачка на новия патрон, поставете го в главата и го завъртете на 90° обратно 
на часовниковата стрелка. Отворете крана за приток на входяща вода и я оставете да тече 
поне 5 минути, за да се активира новият патрон. След кратки периоди на неупотреба 
оставяйте да изтече малко вода преди да пиете от нея. След по-дълги периоди на 
неупотреба дезинфекцирайте системата.

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

Съответства на MOCA, DM 174/2004 и D.Lgs.31/2001 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 износения патрон съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

ОПАКОВКА (Кашон с 6 броя)
МОДЕЛИ ШИРОЧИНА ДЪЛБОЧИНА ВИСОЧИНА

МИНИ 28 cm 19 cm 22,9 cm

МАЛЪК 28 cm 20 cm 28 cm

СРЕДЕН 28 cm 20 cm 39,5 cm

ГОЛЯМ 28 cm 20 cm 54 cm

ПРОВЕРКА НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ICE "МАЛЪК"

ПАРАМЕТЪР РЕФЕР. НОРМА
D.LGS. 31/2012

КАЧЕСТВО НА 
ТЕСТВАНА ВОДА

КАЧЕСТВО НА 
ТРЕТИРАНАТА ВОДА

БЕЛЕЖКА

Амоний
(NH4)

≤0,50 mg/l 0,00 mg/l 0,00 mg/l

pH ≥ 6,5 и ≤ 9,5 ≥ 7,6 и ≤ 7,9 ≥ 7,7 и ≤ 8,3

PO43 -
≥ 0,04 mg/l 
≤ 0,07 mg/l

≥ 0,2 mg/l
≤ 0,9 mg/l

Образуване на
 бактерии 

22°C - 37°C

Без анормално 

изменение
Без анормално 

изменение
Без анормално 

изменение

Проверете
след 60 дни 
неупотреба

Активен Хлор
0,20 mg/l
M 2 mg/l

(Индик. NSF 42)
0,00 mg/l 0,00 mg/l

85% 

Намаление

ПАРАМЕТРИ
МИНИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

6.000 l* 10.000 l* 22.000 l* 30.000 l*

Капацитетът може да варира според качеството на постъпващата вода. Относно срока на 
действие на Profine® ICE Голям патрон, вътрешни тестове са показали диапазон от 45000 l.

Работно налягане Мин. - Макс. 
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa) 

Температура Мин. - Макс.
 4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F)
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ВХОДИЗХОД

Връзка за главата

Полифосфати

Корпус от полипропилен

ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ПРОЗРАЧЕН ЛЕД С
БАКТЕРИОСТАТИЧНО ДЕХЛОРИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

професионална употреба

Profine® Carbon Block 
0,5 Микрона




