
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР

Работен диапазон 3,5 l/min
Работно налягане 1,5 bar

Температура 5°/38° C
Капацитет 7.000 l

• 0,5 μm микрофилтрация
• бактериостатично действие
• намалени габаритни размери
• 7.000 литра капацитет
• лесен монтаж
• проверка на патрона със светодиод
• не се изисква специален кран  

Всички характеристики, които го правят идеален партньор 
в приготвянето на студени напитки и питейна вода.

Патрон с бърза връзка, със система за спиране на водата 
при смяна и микрофилтрация от блок с активен въглен и 
сребро.

ИДЕАЛЕН 
ПАРТНЬОР НА 

СЕМЕЙСТВОТО

UNO Е СБЪДНАТО  
РЕШЕНИЕ

БАКТЕРИОСТАТИЧНО 
ДЕЙСТВИЕ ДОРИ 

КОГАТО 
ОТСЪСТВАТЕ

UNO е мечтата за естествена вода, добита от недрата на земята и предоставена във 
вашия дом. Без повече съхраняване в пластмасови бутилки и транспортиране от стотици 
километри, за да я имате на трапезата си. С UNO можете да пиете домашната си вода 
безопасна, свежа и директно от чешмата.

UNO е перфектната демонстрация за това, че можете да получите всичко незабавно. Той 
е просто изработен уред - филтър, който не изисква труден монтаж. Всъщност, трябва 
само да развиете водопроводната тръба, да завиете UNO и отново да завиете тръбата, 
като поддръжката се състои единствено в подмяната на филтъра веднъж годишно или 
когато се износи. Предназначен е за тези, които обичат да казват “беше лесно”. За тези, 
които се радват на голяма награда след малко усилие. За тези, които търсят          
просто решение как да пият водата си у дома. За тези, които обичат стил и за които 
пластмасата няма място на трапезата им. За тези, за които бутилираната вода е била 
единствен избор.

Намиращият се вътре в гладкия корпус импрегниран със сребро въгленов блок гарантира 
филтрация 0.5 микрона за до 7.000 литра чиста и свежа вода. UNO е антибактериална 
система, подпомагана от гарантираното бактериостатично действие на импрегнираните 
сребърни йони. При взискателните тествания за симулиране на семейни домакинства не 
са установени бактериални и други замърсявания, дори при дълги периоди на отсъствие и 
неупотреба. Ако не искате да се откажете от добрата вода дори и по време на отпуск, 
вземете UNO със себе си! Можете да го завиете под всяка мивка.

Profine®

Чиста вода у дома    
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РАЗМЕРИ
КОД ДИАМЕТЪР ВИСОЧИНА

K0NPTN00-B2R | UNO Profine® ITA ø 11,1 cm 30,4 cm
K0NPNN00-B2S | UNO Profine® ENG ø 11,1 cm 30,4 cm



ИЗХОДВХОД

МОНТАЖ

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ОКОЛНА СРЕДА

СМЯНА

Когато отворите крана на чешмата, водата влиза в UNO.

Тя покрива повърхността на активния въглен. Когато водата (да си спомним, че е много 
сложна система, богата на различни видове молекули и бактерии) започне да 
преминава през филтриращата стена на преформования активен въглен, постепенно 
отлага различните вещества в неговите характерни пори; на практика активният въглен 
има много голяма вътрешна повърхност (1 грам въглен има повърхност, еквивалентна 
на тази на футболно игрище), която може да задържа различни химически вещества - от 
големи органични молекули (тях спира най-напред) до минерални соли и метали в 
различни форми, до малки молекули хлор, които след известно проникване навътре 
също биват спирани. Това явление е известно като абсорбция и се отнася за голяма 
част неживи вещества. В потока вода през обичайна преграда се срещат и живи 
същества, бактериите, естествено присъстващи във всички системи; те са с различни 
размери, значително по-големи от споменатите по-горе молекули; повечето от тях 
срещат физическа преграда, тъй като порьозността на въгления цилиндър (много 
равномерна поради предварителното формоване) е по-малка от размерите на повечето 
от тях. Малката част от тях, която напредва, не са вредни, но ако пораснат, могат да 
станат такива. Накратко, важно е бактериите да не намерят начин да се 
възпроизвеждат. И тук идва приятелят Сребро, присъстващо в минимални количества в 
целия обем на въглена и блокирано така, че да не може да бъде отмито от водния поток 
и което е най-ефикасното естествено средство за възпиране развитието на бактерии.

Сега от вътрешния отвор на сребърно-въгления блок излиза добра и безопасна вода, 
която достига крана на чешмата и може да се пие.

UNO може да се монтира вертикално или хоризонтално.
При монтаж следвайте действащите местни разпоредби и инструкциите за уреда.

Смяна на патрона не по-късно от 12 месеца след датата на монтаж.
Сменяйте батерията на LED индикатора при всяка смяна на патрона.

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

Съответства на  MOCA нормативите и Ministerial Decree 25/2012.

Депонирайте използваните патрони съобразно Решение 2000/532/EC
(CER код 15 02 03).

Работно налягане
Min 1,5 bar

Температура
Min 5 – Max 38° C

ЕТИКЕТ ЗА ВОДА НОМЕР ЕДНО
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

проводимост при 25° C μS/cm 276 - 328 272 - 335
концентрация на 
водородни йони pH 8,2 - 8,3 8,1 - 8,4

твърдост °F 15,3 - 15,9 13,7 - 16,3
активен хлор mg/l 0,09 - 0,12 0,02 - 0,04

алуминий mg/l 0,006 - 0,012 0,004 - 0,002
амоний mg/l 0,00 0,00
желязо mg/l 0,15 - 0,17 0,003 - 0,005
сулфати mg/l 29,1 - 30,6 23,9 - 28,1
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Чиста вода у дома
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