
РАЗМЕРИ
КОД ШИРОК ДЪЛБОК ВИСОК

S0ZR0020-ALX - ZERO ITA 360 mm 360 mm 150 mm
S0ZR0020-ALP - ZERO ENG 360 mm 360 mm 150 mm

ОПАКОВКА
ШИРОКА ДЪЛБОКА ВИСОКА
383 mm 390 mm 197 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
моментен дебит 3 l/min

мин./макс. раб. налягане 1,5 bar - 6 bar
мин./макс. температура 5°/35° C
Филтрация преди/след CB AG 0,5 MS Profine® Carbon Block
Капацитет на филтъра 7.000 l

Най-хубавата вода у дома 

Profine® ZERO предлага в един продукт: 

• Батерия с аларма за смяна на филтъра (интелигентен кран)
• Голям дебит веднага
• Без нужда от електрозахранване
• Тих и компактен

ЛЕКА ВОДА ОТ 
ВАШАТА ЧЕШМА

МАЛЪК ОБЕМ, 
ГОЛЯМО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ТИХ И БЕЗ 
НУЖДА ОТ 

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

ZERO е патентована осмотична система в компактна форма, включваща предварително и 
последващо третиране с бактериостатично действие, способно да произведе осмотична 
вода с незабавен голям дебит. Изключителният дизайн се характеризира с вместването 
на сменяеми филтри в лесно достъпно ергономично пространство за редовна и спешна 
поддръжка без никакви традиционни хидравлични връзки за вграденото устройство.

Със ZERO се роди нещо изключително, което направи революция в пиенето на чешмяна 
вода. Възникнало от желанието за радикално решение и отхвърляне на старата логика за 
третирането на водата, ZERO задава технологията за получаване на лека вода да не е 
повече труден технически предмет, а да е около нас и в нашия бит.

Пространството под мивката често е богат на предмети лабитинт с липса на място. Ние 
искахме да поместим в обем по-малък от на куфарче технология, която да ви даде много 
добра, безопасна и лека питейна вода. Ние правим това чрез денонсиране на всички тези 
класически елементи, с които съвременните системи от този тип не трябва да ограничават 
капацитета си, най-вече на външния резервоар и с това да подобряват работата си.

Най-голямото ни усилие беше да създадем система за получаване на лека вода, която да 
работи без шум освен създавания от течащата вода. ZERO искаше да отговори и на друга 
потребност, която е пълна безопасност, елиминираща всякакви електрически връзки. 
ZERO няма помпа или мотор; просто го свържете към домашната водопроводна система.
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Работно налягане 
Min 1,5 bar -  Max 6 bar

Температура
Min 5 – Max 35° C

ЕТИКЕТ ЗА ВОДА НОМЕР ЕДНО
ПАРАМЕТЪР 

(с изключен бай-пас) НА ВХОД НА ИЗХОД

проводимост при 25°C μS/cm 289 14,7

концентрация на 
водородни йони pH 8,15 7,54

хлорид mg/l 3,1 0,223
сулфати mg/l 19,3 0,572

цинк μg/l Zn 11,8 n.r.
калций mg/l Ca 32,4 1,48

магнезий mg/l Mg 11,5 0,45

калий mg/l K 0,7 0,176
натрий mg/l Na 2,07 0,52

общ фосфор μg/l P2 O5 29,8 n.r.

шествалентен хром μg/l Cr 0,94 n.r.
нитрати mg/l 3,5 2,9
PFAS ng/l 250 0,0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВХОДНО НАЛЯГАНЕ      КАПАЦИТЕТ ЗА
1 МИНУТА

  ВРЕМЕ ЗА 
ЗАПЪЛВАНЕ

2,5/36 bar/PSI 2,4 литра 18 мин
3/43 bar/PSI 2,7 литра 14 мин
4/58 bar/PSI 3 литра 10 мин

УСЛОВИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ
премахване на соли и минерали > 90 *

продуктивност
(обикновено при налягане 36 PSI)

40 % * 

Най-хубавата вода у дома
Profine®

МОНТАЖ ZERO може да се монтира във вертикално или в хоризонтално положение. 
При монтажа следвайте действащите местни разпоредби и инструкциите 
за уреда.

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ 
ЗА ПРОДУКТА

ОКОЛНА СРЕДА

Сменяйте патроните 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 ISO 14001-2015 (за околна среда).

* варира според температурата и качеството на входящата вода

Отговаря на нормите на MOCA, Compasso d’oro, IF Design Award 2016, 
Gold Seal Certificate NSF и TIFQ LAB.

Депонирайте използвания патрон съобразно Решение 2000/532/EC 
(CER код 15 02 03)
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