Filtr do ledničky PENTEK GS-10RO
Rychlá a jednoduchá instalace
Filtr do ledničky Pentek GS-10RO má zalisované značkové rychlospojky firmy John Guest (pro
hadičku 1“) které jsou garancí spolehlivosti a těsnosti spojů. Nejčastější použití je na úpravu
vody pro ledničky/chladničky, které mají externí filtr na přívodu vody. To je většina ledniček na
našem trhu, např. SAMSUNG, LG, WHIRLPOOL, LIEBHERR, DAEWOO, AEG, ELECTROLUX,
SIEMENS, BOSCH, FAGOR a další.
Tento filtr je určen na úpravu pitné vody.
Montáž filtru, údržba za provozu
Filtr je dodáván včetně rychlospojek, které umožňují rychlou a bezproblémovou montáž na
hadičky ¼“. Směr toku vody přes filtr je ve směru šipky, viz etiketa na pouzdru filtru.
Po montáži je filtr připraven k okamžitému použití.
Před prvním použitím doporučujeme odpustit cca 10 – 20 litrů vody, aby se z filtrační vložky
odstranil prachový podíl náplně.
Provoz filtru je bezúdržbový, doporučujeme ale občasnou kontrolu těsnosti přípojného
šroubení a tělesa filtru.
Životnost filtru je max 6 měsíců nebo proteklé množství (viz technické parametry), poté
doporučujeme jeho výměnu.

Technické informace:
•
•
•
•
•
•
•
•

Životnost náplně: 8000 litrů nebo 6 měsíců běžného provozu
Náplň: granulovaný aktivovaný uhlík GAC z kokosové skořápky
Doporučená rychlost filtrace: do 1,9 l/min
Připojení: na hadičku 1/4"
Typ přípojek: rychlospojka John Guest, zalisována do tělesa filtru
Rozměry filtru: 254mm – 50,8 mm
Pracovní tlak: 1,4 – 8,6 bar
Teplota vody: 4 až 38 °C

Možnosti použití
Kvalitní lednicový filtr renomovaného výrobce PENTAIR (USA). Tento výrobek, narozdíl od
standardních lednicových filtrů, obsahuje speciální náplň z kvalitního granulovaného uhlíku z
kokosové skořápky. Tím je výrazně prodloužena životnost a adsorpční schopnosti filtrační
náplně. Filtrační náplň má jemnější frakci v porovnání se standardními filtry, což zvyšuje kvalitu
filtrace.
Lednicový filtr lze použít na odstranění chlóru, sedimentu a drobných nečistot z vody. Vyrobený
led je pak čistší a má lepší chuť.
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