
FILTER IZ NERJAVEČE MREŽICE                                                                                                                                                     

Tehnični podatki - Technical data 

Tip  10"  5"  

Koda P0199 A00009 P0199 A00013 

Max. Pritisk pri 20°C  10 bar  10 bar  

Max. Temperatura vode  50°C  50°C  

Celotna višina filtra  315 mm  190 mm  

Priključek  Navoj 3/4"-1"  Navoj 3/4"-1"  

OPIS:  
 
Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva.  
Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štirje različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo  
samostojno ali v kombinaciji.  
Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu. 
Vložek iz nerjeveče mrežice: zadrži mehanske delce ( pesek, opilki, itd. ) večje od 50mikronov. 



FILTER NAVITA PREJA 

Tehnični podatki - Technical data 

Tip  10"  5"  

Koda P0199 A00007 P0199 A00008 

Max. Pritisk pri 20°C  10 bar  10 bar  

Max. Temperatura vode  50°C  50°C  

Celotna višina filtra  315 mm  190 mm  

Priključek  Navoj 3/4"-1"  Navoj 3/4"-1"  

OPIS:  
 
Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva.  
Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štirje različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo  
samostojno ali v kombinaciji.  
Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu. 
Vložek iz navite preje: zadrži mehanske delce ( pesek, opilki, itd. ) večje od 20 mikronov  



FILTER OGLJE 

Tehnični podatki - Technical data 

Tip  10"  

Koda P0199 A00006 

Max. Pritisk pri 20°C  10 bar  

Max. Temperatura vode  50°C  

Celotna višina filtra  315 mm  

Priključek  Navoj 3/4"-1"  

OPIS:  
 
Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva.  
Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štirje različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo  
samostojno ali v kombinaciji.  
Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu. 
Vložek iz aktivnega oglja: čisti klor (deklorira) in zadržuje mehanske delce, odstranjuje neprijetne vonjave in 
okuse. 



FILTER POLISFOFATI 

Tehnični podatki - Technical data 

Tip  10"  5"  

Koda P0199 A00005 P0199 A00004 

Max. Pritisk pri 20°C  10 bar  10 bar  

Max. Temperatura vode  50°C  50°C  

Celotna višina filtra  315 mm  190 mm  

Priključek  Navoj 3/4"-1"  Navoj 3/4"-1"  

OPIS:  
 
Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva.  
Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štirje različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo  
samostojno ali v kombinaciji.  
Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu. 
Vložek iz polifosfatov: Za odstranjevanje vodnega kamna. 


