
  

SANUNO Vital

Campos de aplicação

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

Características técnicas

MUITO IMPORTANTE:

O aparelho não deve ser utilizado 
atrás de uma caldeira sem 

pressão!
Não utilizar ligado a torneiras de 

duche!
Utilizar apenas com água fria!

Material fornecido

Consulte os preços na tabela 
de preços em vigor.

FILTROS CARBONIT :  SEMPRE UMA BOA ESCOLHA
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FILTER MADE IN GERMANY 

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 PP. Inclui um Turbilhão de Água Ovo em aço 
inoxidável e um Disco Revitalizador/Regenerador.

                      Carbonit® Monobloco EM Premium D. A adição 
combinada de esferas cerâmicas EM (EM = 
Microrganismos Efetivos) confere propriedades 
particulares ao filtro em bloco sinterizado.

Caudal:           Aproximadamente 120 litros por hora para uma 
pressão de água de 4 bares e uma temperatura de 
10ºC.  Para esclarecimento sobre redução de 
contaminantes, consulte a ficha técnica do 
cartucho-filtro EM Premium D.

Dimensões:      Unidade de filtragem (L x A x P) 120 x 290 x 122 
mm (excluindo a mangueira de ligação). 
Comprimento da mangueira aproximadamente 90 
cm. Válvula de desvio especial com rosca interior 
M22x1. Inclui um adaptador para torneiras de 
rosca interior.

Peso:               Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 1,4 
kg; com cartucho-filtro e cheio de água 
aproximadamente 2,2 kg.

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

O nosso aparelho de filtragem e revitalização de água:

Económico, de instalação rápida, fácil de manusear, flexível e, 
naturalmente, com qualidade CARBONIT® a 100%. Basta 
conectar a válvula de desvio à torneira e pronto. A regeneração 
obtida através da Tecnologia de Revitalização e da utilização de 
um Turbilhão de Água permitem uma harmonização da água 
conduzindo a uma experiência única e a um sabor melhorado.

Aparelho de filtragem completo 
incluindo uma mangueira para ligação 
entre a torneira e o aparelho, uma 
válvula de desvio especial e um 
adaptador para torneiras de rosca 
interior. Inclui também um cartucho-
filtro Carbonit® Monobloco EM 
Premium D, um Turbilhão de Água Ovo 
e um Disco Revitalizador/Regenerador.

Cartucho-
-Filtro:

http://www.carbonit.com/

