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Campos de aplicação

Características técnicas
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FILTER MADE IN GERMANY 

Descrição: Aparelho para instalação sob o lava-louças entre a torneira de 
passagem da água fria e a torneira de água corrente nas 
seguintes configurações:

VARIO-HP Universal: instalado entre a torneira de passagem e a 
torneira do lava-louças - para toda a água fria.

VARIO-HP Küche: instalado entre a torneira de passagem e a 
torneira do filtro / torneira de três vias separadamente.

VARIO-HP Classic e VARIO-HP Comfort: com uma elegante 
torneira separada para saída isolada da água filtrada.        

Cabeça e porca de aperto (pretas) em POM (Hostaform C 2571), 
o vaso transparente em Poliamida (Grilamid TR 90).

                 Carbonit® Monobloco NFP Premium ou NFP Clario.

Caudal:       Aproximadamente 120 litros por hora (NFP Premium) ou 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 a ficha técnica dos cartuchos-filtro 
NFP Premium ou NFP Clario.

Dimensões:  Unidade de filtragem (L x A x P) 123 x 310 x 115mm (excluindo 
as conexões). Comprimento dos tubos flexíveis: 2 unidades de 
aproximadamente 80 cm cada e uma adicional de 
aproximadamente 30 cm (não disponível no Universal). 

Peso:          Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 2,4 kg; com 
cartucho-filtro e cheio de água aproximadamente 3,5 kg.

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

O aparelho de filtragem de água potável de uso flexível que oferece 
facilidade de operação a um preço acessível. Este aparelho de fácil 
instalação permite obter água com qualidade Carbonit® na torneira 
existente ou através de uma nova, pequena e elegante torneira incluída 
em alguns modelos. O aparelho fica sempre escondido debaixo do lava- 
-louças.

Vario Classic: inclui uma caixa de filtro, 
uma chave plástica de abertura, um 
Cartucho-filtro NFP Premium da 
Carbonit®, um suporte de parede, uniões 
roscadas, 3 Tubos flexíveis em aço 
inoxidável, uma válvula de esfera, uma 
peça em T, juntas de vedação e torneira.

Vario Küche: inclui os mesmos elementos 
que o VARIO Classic acrescendo sistemas 
de acoplamento rápido na caixa de filtro. 
Não inclui torneira.

Vario Comfort: inclui os mesmos 
elementos que o VARIO Classic 
acrescendo sistemas de acoplamento 
rápidos na caixa de filtro. Cartucho-filtro 
Carbonit® Monobloco NFP Clario.

Vario Universal: inclui válvula de esfera 
de fecho, 2 tubos flexíveis de aço 
inoxidável, uniões roscadas, suporte de 
parede, sistemas de acoplamento rápido, 
juntas de vedação e Cartucho-filtro 
Carbonit® Monobloco NFP Clario.Esquema de Instalação:

VARIO Universal

Sistema de acoplamento rápido (não disponível no Classic)

MUITO IMPORTANTE:
O dispositivo pode ser operado antes 

de uma caldeira sem pressão.
Utilizar apenas com água fria!

FILTROS CARBONIT :  SEMPRE UMA BOA ESCOLHA

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.

Esquema de Instalação:
VARIO Classic e Comfort / VARIO Küche sem torneira

Cartuchos-
-Filtro:

http://www.carbonit.com/

