DB-D-GFP Premium-150114

Monoblock GFP Premium
BESKRIVELSE:
GFP S-Premium er en sintret aktivt karbonmonoblokk filterpatron for filtrering av
drikkevann. Med en porestørrelse på ca. 0,4 µm og med en økning på 55% med
aktivt karbon, sammenlignet med NFP Premium, og dermed en høyere
opptakskapasitet, kan oppløste forurensninger som både partikler og
mikroorganismer fjernes fra vannet på en enda tryggere måte.
BRUKSOMRÅDE:
For vannfiltrering på kjøkken og bad rett før bruksstedet. Spesielt anbefalt hvor
det er høye krav til absobsjon (misfarging, luktfjerning, ...)

YTELSESPARAMETERE:
Artikelnummer:

210GFP020-EV

Gjennomstrømning: 2 ... 3 l/min (ved 4 bar, etter 5 min. gjennomstrømningstid)
Filtreringsgrad:

0,4 µm

Mål:

d = 76 mm, L = 246,5 mm (inkl. pakningene)

Levetid:

Filterpatronen må skiftes etter 6 måneder (i henhold til DIN
1988). I utgangspunktet kan 10 000 liter vann filtreres i
løpet av 6 måneder. Et tidligere bytte kan imidlertid være
nødvendig hvis vannstrømmen er merkbart redusert. Et
tidlig bytte er ikke en feil i filteret men en indikasjon på økt
forekomst av fine partikler i ufiltrert vann.

BRUKSANVISNING:
FBruk bare med kaldt vann, beskytt mot frost.
F
Legg merke til bruken av den 8 mm flate pakningen på begge sider av filteret

FILTERPATRONEN:
FFor alle CARBONIT®-filterenheter SANUNO, DUO-HP, VARIO-HP og
QUADRO-HP

LEVERINGSOMFANG:
FFilterpatron med Flatpakningerinnpakket i folie og bobleplast med
informasjonsark.

Sintret aktivt
karbonblokkfilter
med 0,4 µm
porestørrelse

FORURENSNINGSOPPTAK:
Forurensninger forårsaket av miljøgifter oppløst i vann
samt dårlig lukt og smak, blir absorbert permanent.
Porestørrelsen på 0,4 µm holder på en sikker måte
partikler, bakterier og mye mer tilbake. Mineraler
oppløst i vannet forblir i vannet.
Sammenliknet med NFP Premium er opptaksevnen
120 % og opptakskapasiteten 130 %. Av denne grunn
gjelder de uavhengige ekspertuttalelsene som finnes
for NFP Premium uten begrensninger også for GFP
Premium.
Følgende parametere er påvist for NFP
Premium:
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1) Test med belastning av levetid på 6 måneder
2) Test med belastning av filterkapasitet på 10.000 liter
*) De nøyaktige opptaksverdiene og testbetingelsene kan sees i
ekspertrapportene som du kan laste ned på www.carbonit.com.

Ekspertrapportene om ytelse og hygiene ble bekreftet
av TÜV Berlin-Brandenburg. I tillegg mottok
CARBONIT® NFP Premium LGA-sertifikatet for testet
sikkerhet i henhold til tysk matlov.
GFP Premium-patronene er produsert på en
miljøvennlig måte hovedsakelig fra fornybare råvarer.
Ytterligere informasjon, ekspertuttalelser,
sertifikater og aktuell utvikling, finner du på
internett på www.carbonit.com/produkte
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