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Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-ecowater-z-automatycznym-plukaniem-p-400.html

Filtr wody EcoWater z
automatycznym płukaniem
Cena

1 344,17 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Filtr
automatyczny z procesorem sterującym do zamontowania na wejściu wody do
budynku.
Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 150 mikronów.

Samoczynna regeneracja wkładu filtrującego poprzez płukanie wsteczne
oznacza, że po zamontowaniu tego filtra możesz zapomnieć o jego
istnieniu. Wkład filtracyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej - nie zużywa się i
nie zapycha.

Filtr oczyszcza wodę z zawiesin i osadów a także wszelkich zanieczyszczeń
mechanicznych.

Zastosowanie filtra zapewnia:
- ochronę instalacji i urządzeń AGD
- brak ryzyka namnażania się mikroorganizmów
- bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wodnej

Przyłącze mosiężne GW 1", w komplecie stelaż i przewód do kanalizacji.
Możliwość zaprogramowania regeneracji (1-30 dni).

Zastosowanie filtra nie powoduje dużych strat ciśnienia w instalacji wodociągowej (ok.
0,02 atm przy pełnym przepływie).
Bardzo wysoka jakość produktu.
Komfort i niezawodność działania.
Filtr wyposażony jest w wielofunkcyjny panel sterujący z diodą sygnalizującą stan pracy
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filtra i ewentualne zużycie baterii.
Można zaprogramować częstotliwość płukania dostosowaną do jakości wody.
Podświetlany wyświetlacz ułatwia obsługę filtra w ciemnych pomieszczeniach.
Głowica filtra wykonana jest z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.
Przeźroczysty kielich filtra ułatwia wizualną oceną wkładu.

Towar w magazynie:
Jesteśmy producentem lub bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Wszystkie
produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość
osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.
Bezpłatna dostawa:
Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia
przekracza 300 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe, staramy się, by
czas wysyłki nie przekroczył 48 godzin.
Bezpieczna paczka:
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Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na
estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video
na każdym etapie produkcji, pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line
w czasie dostawy.
Bezpieczna Paczka Global Water
Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie pomożemy!
Nasi doradcy służą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
Skorzystaj z zakładki KONTAKT by porozmawiać z naszym konsultantem.

Dane techniczne
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Wymiary
AFF

A
38,1 cm

B
13,3 cm

Dane techniczne
Próg filtracji
Średnica przyłącza
Ciśnienie wody
Temperatura wody
Natężenie przepływu przy stracie ciśnienia
0,02 bara
Metoda odnawiania układu
Ilość dni między płukaniami
Zużycie wody na płukanie
Czas trwania płukania
Zasilanie

C
10,5 cm

D
25,4 cm

AFF
150 mikronów
1" (gwint wewnętrzny)
2,0-8,0 bar
5-40ºC
3,4 m3
płukanie
programowalne od 1 do 30
7,5 l
25 s
9 V (bateryjne)

Pomoc przy zakupie
Masz pytanie odnośnie produktu, potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami. Możesz wykorzystać informacje zamieszczone poniżej,
lub porozmawiać przez LiveChat, ewentualnie skorzystać z formularza w zakładce
KONTAKT.
Nasi konsultanci chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia.

Magdalena Danowska - doradca klienta,
konsultant
kom. 537 608 704
e-mail: m.danowska@globalwater.pl
godz. 8-17

Kamila Wąder - doradca klienta, konsultant
kom. 730 702 608
e-mail: kamila@osmoza.pl
godz. 8-17
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Magdalena Wójcik - doradca klienta,
konsultant
kom. 731 450 606
e-mail: magdalena@osmoza.pl
godz. 8-17

Sandra Sikora - doradca klienta, konsultant
kom. 534 602 609
e-mail: sandra@osmoza.pl
godz. 8-17

Ewelina Sankowska - doradca klienta,
konsultant
kom. 503 177 946
e-mail: ewelina@osmoza.pl
godz. 8-17
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