
INSTALATIE DE FILTRARE TIP: FH-CTF1)
Filtrul  FH-CTF filtreaza apa în două trepte. 

În prima treaptă are loc o filtrare mecanică  
fină. Treapta a doua de filtrare are loc printr-o
capsulă de carbune activ cu un strat KDF. 

Ce avanataje are filtrul de apă în două trepte ?

 Elimină în totalitate clorul activ şi clorul 
legat

 Elimină în totalitate compusii de clor ex..: 
trihalometan -care este cancerigen, 
cloramina – elemente care cu ocazia 
clorinării totdeauna sânt prezenţi

 Indepărtează gustul şi mirosul neplăcut 
 Filtrează materialele  în suspensie (rugina,

nisip, granule, calcar) 
 Poate filtra o cantitate de 30.000 l apă de 

înaltă puritate
 Reduce conţinutul materialelor organice 

(reduce cu cca. 70%) 
 Nu filtrează mineralele utile şi sănătoase 

(calciu, flourid, magneziu )
 Nu necesită un spaţiu mare
 Poate fi montat de oricine
 Capsula de cărbune activ se compune din 

carbon granulat care are o eficienţă mărită 
 Nu are costuri de mentenanţă în afara 

costul cartusului care se schimbă o dată la 
6 luni

 Ieftin accesibil pentru toate lumea
 Este prevăzut cu un robinet comutator 

care perimte folosirea usoară a robinetului
pt. Uz casnic, fără montare şi demontare. 

 In cazul deplasărilor, excursiilor poate fi 
uşor transportat şi montat

 Nu necesită curăţare cartuş
 recomandat pentru udarea vegetaţiei din 

camere 
 nu este sensibil şi funcţionează atât la 

presiuni joase cât şi înalte

Date tehnice:
-Capcitate max.: 30 000 litri, sau max. 6 luni. 
-Viteza filtrare: 3 litru/min (la pres. de5 bari) 

 Inalţime: 28 cm 
 Greutate: 1 kg 
 Presiune min.: 2 bar 
 Presiune max.: 6 bar 
 Temperatura de exploatare: 5-38 C° 

Filtrul de apă cu două trepte se montează uşor. Se 
îndepărtează de pe robinet filtrul de apă  şi în 
locul filtrului se înşurubează robinetul comutator. 
În cazul în care filetul  robinetului nu corespunde 
se va utiliza un inel intermediar filetat.(Poate fi 
procurat de la magazine de specialitate) .După 
montare se va deşuruba capacul cartuşului de 
filtrare , se va scoate ambalajul de pe cartuşul de 
filtrare şi se va aşeza în caracasa filtru cartuşul de
filtrare, după care se va închide cu capacul 
transparent cartuşul. După montare este 
recomandat ca timp de 30-60 sec să deschidem 
robinetul care va filtra apa şi va clăti cartuşul de 
filtrare astfel montat.Aici trebuie urmărit şi se 
lasă să curgă apă , până când apa va deveni 
transparent.

Pentru comanda cartuşe de filtrare va fi indicat 
codul :FCGAC-05P


