
МИНИ

МАЛЪК

СРЕДЕН

ГОЛЯМ

ТАХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛИ ДЕБИТ

МИНИ 1,5 l/min*

МАЛЪК 2 l/min*

СРЕДЕН 3,7 l/min*

ГОЛЯМ 5 l/min*

МАТЕРИАЛИ

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

ГЛАВА

Патрон: полипропилен; 
Филтрация: филтрация през реминерализираща среда, сертифицирана по Kiwa.

Патрон за еднократна употреба с бърза връзка, предназначен за реминерализация на 
вода с ниско съдържание на соли, произвеждана например от система за обратна осмоза. 
Специалният състав на средата позволява реминерализация със запазване на pH 
стойностите в рамките на установените граници от италианския Законодателен Акт 
31/2001. Патронът е в съответствие с италианския DM25/12 по отношение на 
италианските DM174/2004 и D.Lgs.31/2001.

Битови и промишлени приложения за последващо третиране след системи за обратна 
осмоза, приложения за кафе машини, оборудване за производство на напитки или други 
подобни.

Стандартен

Във всички случаи използвайте глава тип R.

* Капацитетът може да варира според постъпващата вода и дебитите.
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РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 
НА ПИТЕЙНА ВОДА

МОДЕЛИ
КОД МОДЕЛИ

PPRM0MN0-B1W МИНИ
PPRS0SM2-B1V МАЛЪК
PPRM0MD2-B1U СРЕДЕН
PPRL0LR2-B1T ГОЛЯМ

Profine® Rock е патрон за реминерализация на вода с 
ниско съдържание на соли, произвеждана например от 
система за обратна осмоза.

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



ВХОД

СМЯНА

ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИЯ ПАТРОН

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ПЕРИОД НА 
НЕАКТИВНОСТ

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.  Преди да извадите патрона за реминерализация 
затворете крана за приток на входяща вода и свалете налягането в системата като 
отворите крана за употреба на вода. За правилно активиране на патрона отворете крана 
за приток на входяща вода и я оставете да тече поне 5 минути преди да я използвате за 
питейни нужди.

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

Сертифицирана по Kiwa реминерализираща среда.
Съответства на MOCA и DM 25/2012 нормите.

Кратки периоди на неактивност: винаги е нужно промиване на патрона. Препоръчително е 
преди нова употреба да се остави водата да тече поне 1 до 2 минути.

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 28.5 cm 19 cm 23 cm
 МАЛЪК 28 cm 20 cm 28 cm
СРЕДЕН 28 cm 20 cm 39,5 cm
ГОЛЯМ 28 cm 20 cm 54 cm

ПАРАМЕТРИ
ПРОВОДИМОСТ (µS) pH

НА ВХОД НА ИЗХОД НА ВХОД НА ИЗХОД

20 90 6,5 9

АВТОНОМНОСТ
МИНИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

6.000 l* 10.000 l* 16.000 l* 25.000 l*

Връзка за главата

Среда за реминерализация

Мрежест филтър

Корпус от полипропилен
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* Капацитетът може да варира според постъпващата вода и дебитите.

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

(0,2 – 0,6 MPa)

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

(40 °F – 86 °F) 

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 
НА ПИТЕЙНА ВОДА

професионална употреба

ИЗХОД




