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Çevre plastik yüzeyler
Koruma dağıtım alanı ile aşılanmış
 

Sertifikalı, Güvenlik Duvarı teknolojisi 
test edilmiş ve tarafından onaylanmıştır.
NSF/ANS  Su Kalitesi Derneği
mikrobiyolojik su ve NSF/P231 ABD EPA 
standarttemizleyicileri.

kademeli bir ters osmoz filtresi
Filtrasyon ortak su kirleticileri kaldırır.
 

Savunma, 

BioCote başka bir katman olarak bakterisiz 
dağıtım alanı saglar.
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- Seramik vanalı krom musluk.
- Kesme solenoid valfı.
- Kaçak dedektörü ve su durdurma sistemi.
- Otomatik yıkama.
- Toplam 4,5 litre depolama tankı.
- Günde 160 litre su üretimi.
- Tuzluluk testi: 500 ppm.
- Cihazın boyutları: 395 x 235 x 460 mm.

- 50 GPD zarı.
- 1-3 kg / cm2 arasında minimum çalışma basıncı.
- Giriş bağlantısı: ¼.
- Çıkış bağlantısı: ¾ ".
-% 97'lik tuzların reddedilmesi.
- 5 mikron çökeltiler doğrultusunda ön filtre.
- Aktif karbon ön filtresi: GAC + CTO.
- Karbon hattında filtre sonrası: GAC.

Ters osmoz ekipmanının kontrol panelinin çalışması:
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SERVICE

ERROR ERROR

SERVICE SERVICE
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1. Ekipman elektriğe bağlandığında, tüm semboller 6 saniye boyunca yanar.
2. Cihaz üretilirken, isim açık kalır ve "ON" sinyali yanıp söner.
2.1. Depo doluysa, isim açık kalır ve "AÇIK" sinyalinin yanıp sönmesi durur. Sabit kalır.
3. Su kaçağı, düşük giriş basıncı veya başka bir problem durumunda, ERROR uyarısı yanar ve ekipmanı.
4. SERVICE mesajı, filtreleri değiştirme ihtiyacı konusunda uyarmak için yanar.
5. Maksimum kalitede su temin eden uzmanlaşmış teknik yardım servisi ile bakım.
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12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
12” Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
12” Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
10” Inline Coconut Post Karbon Filtre
50 GPD  LG Membran 
LF-30L Pompa
Su girişi
Atık su
Temiz su cıkışı
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