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Campos de aplicação
Para filtrar água na cozinha e obter água potável purificada, mesmo 
na presença de elevadas concentrações de chumbo e cobre. Muito 
apropriado para preparar bebidas, água para cozinhar, etc.

Características técnicas

MUITO IMPORTANTE:

O aparelho não deve ser operado 
atrás de uma caldeira sem 

pressão!
Não operar ligado a torneiras de 

duche!
Utilizar apenas com água fria!

Material fornecido

Consulte os preços na tabela de 
preços em vigor.

APARELHOS DE FILTRAGEM DE ÁGUA EM POLIACETAL

QUALIDADE E DURABIL IDADE

Descrição: Aparelho para ligar à torneira da cozinha provido de 
uma válvula de desvio que permite alternar entre água 
filtrada e não filtrada. Caixa de filtro em POM 
(Poliacetal) um excelente substituto do aço, muito 
utilizado na indústria médica e farmacêutica. Interior 
da mangueira de ligação em silicone de uso medicinal. A 
vedação é proporcionada por um elemento vedante 
especial que pode ser retirado com facilidade para 
substituição do cartucho-filtro. Os anéis vedantes 
respeitam a norma KTW e FDA. Base com anel 
antiderrapante. Saída da bica preparada para ligação 
direta de Turbilhões de Água. A saída de água pela 
parte superior do aparelho garante um fluxo de arrasto 
menor e melhor proteção bacteriológica.

                 Deve ser adquirido separadamente. Recomendam-se os 
cartuchos-filtro Carbonit® Monobloco NFP Premium, 
NFP Clario, EM-X Premium e EM-X Gold Clario.

Caudal:       Aproximadamente 120 litros por hora (NFP Premium e 
EM-X Premium), 300 litros por hora (EMX-Gold Clario) 
e 400 litros por hora (NFP Clario) para uma pressão de 
água de 4 bares e uma temperatura de 10ºC.  Para 
esclarecimento sobre redução de contaminantes, 
consulte as fichas técnicas dos cartuchos-filtro 
respetivos.

Dimensões: Altura com bica montada aproximadamente 420 mm; 
diâmetro do ponto mais largo na base: 110 mm (os 
dados técnicos podem ser modificados sem aviso 
prévio). Comprimento da mangueira aproximadamente 
90 cm. Válvula de desvio especial com rosca interior 
M22x1 em latão cromado. Inclui um adaptador para 
torneiras de rosca interior.

Peso:          Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 1 kg; 
com cartucho-filtro e cheio de água aproximadamente 
1,8 kg.

Temperatura: Por razões técnicas, só é permitida a utilização para 
filtrar água fria. Proteger do gelo.

O aparelho de filtragem de água económico  e com excelente 
durabilidade:

De instalação rápida, fácil de manusear, com sistema de vedação 
especial. Basta conectar a válvula de desvio à torneira e pronto. 
Substituição dos cartuchos-filtro simplificada. O tipo de material 
garante uma limpeza fácil e higiénica.

Aparelho de filtragem incluindo uma 
mangueira para ligação entre a torneira 
e o aparelho, uma válvula de desvio 
especial e um adaptador para torneiras 
de rosca interior. O cartucho-filtro 
deve ser adquirido separadamente.

Cartucho-
-Filtro:
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