
DOMENII DE UTILIZARE:
 Cartușele de cărbune activ bloc, obținut din coajă presată de nucă de cocos, sunt destinate filtrării apei provenite din 
rețelele publice de alimentare și ajută la ameliorarea calității apei potabile, în aplicații de uz casnic sau industrial.

SISTEM FILTRARE PUR2 
<aquaPUR> 10"

(AQUA03220211020)

SISTEM FILTRARE PUR3 
<aquaPUR> 10"

(AQUA03320311020)

AVANTAJE:

  elimină gustul și mirosul de clor;

  reduce concentrația compușilor organici din apă;

 î mbunătațește  proprietățile organoleptice ale apei;

  filtrează mecanic particule mai mari de 10 microni.

SISTEM ULTRAFILTRARE 
PUR3 UF <aquaPUR> 10"

(AQUA04320411020)

AQUA07010405000

5”

AQUA07010407000

7”

AQUA07010410000

10”

STAȚIE OSMOZĂ 
INVERSĂ <aquaPUR> 
CU MINERALIZARE ȘI 

POMPĂ
(AQUA05323311020)

STAȚIE OSMOZĂ 
INVERSĂ <aquaPUR> 

CU MINERALIZARE
(AQUA05322311020)

Cartușele de 10" se pot achiziționa separat  sau la set alături de alte cartușe:

SET 2 CARTUȘE FILTRANTE 
<aquaPur> 10'' PUR2
(AQUA07000810002)

SET 3 CARTUȘE FILTRANTE 
<aquaPur> 10'' PUR3/RO

(AQUA07000810003)

În plus, cartușele de 10" pot intra și în componența sistemelor de filtrare sau stațiilor de osmoză:

Caracteristici tehnice:

Tipul cartușului

Temperatura maximă a apei [°C]

Presiunea maximă [bar]

Debit  recomandat [L/min]²

5” 7” 10”

23

4

1,0 1,5 2,0

1. Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare
2. Dacă se depășește debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scădea

Cartușele de 5", 7" si 10" se pot utiliza în următoarele kituri de filtrare:

Cod kit transparent

AQUA00110000520

Tip

5”

5”

5”

7”

7”

7”

10”

10”

10”

Conexiune Cod kit opac - albastru

AQUA00120000520*1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

AQUA00110000525

AQUA00110000532*

AQUA00110000720*

AQUA00110000725

AQUA00110000732

AQUA00110001020*

AQUA00110001025

AQUA00110001032

AQUA00120000525

AQUA00120000532*

AQUA00120000720*

AQUA00120000725

AQUA00120000732

AQUA00120001020*

AQUA00120001025

AQUA00120001032

Kit filtru
transparent

Kit filtru
opac - albastru

MADE IN UE

CARTUȘ FILTRANT,
CĂRBUNE ACTIV BLOC 5”,7”,10”

nou



CALITATE CONTROLATĂ

100%
NUCĂ DE COCOS

Calitatea controlată a cartușelor filtrante este garanția că oferim 
consumatorilor europeni și nu numai, produse supuse unor 
analize fizico-chimice și microbiologice periodice, susținute de o 
documentație adecvată care să ateste calitatea întregului flux 
tehnologic în cazul produselor fabricate de Valrom.

Calitatea cartușelor produse de Valrom este 
deosebită, deoarece sunt selectați cu mare 
exigență furnizorii de materii prime - părți 
componente din care sunt fabricate, fiind 
companii de renume mondial în acest domeniu.
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