FAQ - AQ-4000 Water Filter
Σπρλέο Δξσηήζεηο - AQ-4000 Φίιηξν Νεξνύ
Φσξεηηθόηεηα θαη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ AQ-4000
Μεηά από πόζα γαιόληα λεξνύ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ην θίιηξν;
Κάζε 500 γαιόληα (1875 Lt ) ή θάζε έμη κήλεο.
Πώο ζα μέξσ πόηε λα αιιάμσ ην θίιηξν;
Τν θίιηξν πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη, ην πνιύ επηά κήλεο,
άζρεηα από ηε ρξήζε, επεηδή κεηά από απηό ην δηάζηεκα κπνξεί λα
αλαπηπρζνύλ βαθηήξηα ζην εζσηεξηθό ηνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ αθξηβή ρξόλν
αληηθαηάζηαζεο ηνπ θίιηξνπ ζαο, παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πίλαθα
ρξήζεο λεξνύ. Μπνξείηε λα ιακβάλεηε ππελζύκηζε κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ γηα ηηο εκεξνκελίεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θίιηξνπ ή αλ ζέιεηε λα
ζαο απνζηέιινληαη απηόκαηα ηα θαηλνύξηα θίιηξα κπνξείηε λα εγγξαθείηε ζην
πξόγξακκα Απηόκαηεο Απνζηνιήο.
Πνηέο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο θίιηξνπ;
Οη δηαζηάζεηο ηνπ AQ-4000 είλαη 24 x 17 x 9 (cm)
Πόζε είλαη ε κείσζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ κε ην AQ-4000;
Η ρξήζε ηνπ AQ-4000 δεκηνπξγεί ξνή 1,8 Lt / min κε κέγηζηε απόδνζε ζε
παξνρή ησλ πεξίπνπ 20 Lt / min
Από ηη πιηθά απνηειείηαη ην θίιηξν ηνπ AQ-4000;
Τν AQ 4000 ρξεζηκνπνηεί αζθαιηώδε θαη από θινηό θαξύδαο εμσζεηηθό
άλζξαθα κε ATS (anamorphous titanium silicate) potassium ζε θξπζηαιιηθήο
κνξθήο ξεηίλε, γηα ηνληζκέλε αληαιιαγή κε βιαβεξά ρεκηθά.
Από ηη πιηθά απνηειείηαη ε ζπζθεπή ηνπ AQ-4000;
Η ζπζθεπή ηνύ AQ-4000 είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ABS 15% PVC θαη ηα
ζσιελάθηα από LDPE (low density polyethylene) θαη ην δπρηάθη ησλ
θπζηγγίσλ από πνιππξνππιέλην, ηα νπνία, όια είλαη δηεζλώο απνδεθηά σο ηα
ιηγόηεξν επηζθαιή γηα ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη άιιεο ζπλαθείο. Τα αλσηέξσ
πιηθά είλαη αλαθπθιώζηκα θαη ην εζσηεξηθό ησλ θπζηγγίσλ γίλεηαη ιίπαζκα.
Τη ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζην AQ-4000;
Τερλνινγία ηξηώλ ηεζζάξσλ (4) ζηαδίσλ. Η κνλάδα ηνπ θίιηξνπ θάλεη
κεραληθό θηιηξάξηζκα κέρξη 0,5 micron (κηθξά ηνπ ρηιηνζηνύ), δηπιό
θηιηξάξηζκα εμσζεηηθνύ άλζξαθα block θαη αληαιιαγή ηόλησλ.
Υπάξρεη ελαιιαθηηθόο ηξόπνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο ν νπνίνο λα
πεξηιακβάλεη ηνλ ζσιήλα πνπ δίλεη παγσκέλν λεξό από ην ςπγείν
θαζώο θαη παγάθηα;
To AQ-4000 δελ πξννξίδεηαη γηά ρξήζε ζε κεραλή γηά παγάθηα αθνύ απηή ε
ρξήζε δεκηνπξγεί ζπλερή πίεζε ηελ νπνία ην πιαζηηθό θάιπκκα ηεο
ζπζθεπήο ηνπ θίιηξνπ δελ κπνξεί λα αληέμεη. Μπνξεί λα θξαηήζεη δπό εκέξεο
ή δπν δεθαεηίεο αιιά ηειηθά ε ζπζθεπή ζα θαηαζηξαθεί. Αλ δελ είλαη θαλείο

ζην ζπίηη εθείλε ηε ζηηγκή κπνξεί λα γίλεη πιεκκύξα. Αθόκα θαη αλ ε πίεζε κε
ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην ςπγείν είλαη κηθξόηεξε από ηε κέγηζηε πίεζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ AQ-4000, ην θίιηξν δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηά ζπλερή
πίεζε. Γελ παξάγνπκε πηά θίιηξα γηά ςπγεία θαζώο ηα πεξηζζόηεξα ςπγεία
κε δπλαηόηεηα γηά παγάθηα θαη βξύζε έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα όιεο νη κάξθεο ςπγείσλ έρνπλ ηα δηθά ηνπο θίιηξα. Μπνξείηε
λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά από ην θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπ ςπγείνπ ζαο.
Δκείο πξνηείλνπκε ην AQ-7000 εηδηθό γηα ςπγεία, ςύθηεο, κπνκπίλεο,
παγνκεραλέο.
Πώο βγαίλεη ην θπζίγγην Α από ηελ ζπζθεπή , όηαλ ην αιιάδνπκε ;
Δπεηδή εθαξκόδεη απόιπηα ην ιαζηηράθη ηεο κύηεο ηνπ Α ζηελ ππνδνρή ηεο
ζπζθεπήο, ηνπνζεηνύκε κηα πεηζέηα ζην ηξαπέδη θαη θξαηώληαο ηελ ζπζθεπή
ζε όξζηα ζέζε, ηελ θηππάκε απαιά ζηελ πεηζέηα θαη ακέζσο ην θπζίγγην
βγαίλεη .

Βαζκόο εμνπδεηέξσζεο ησλ Δπηβιαβώλ Οπζηώλ
.
Έρεηε πιήξε θαηάινγν ησλ επηβιαβώλ νπζηώλ θαζώο θαη ηνπ
πνζνζηνύ απηώλ ησλ νπζηώλ πνπ εμνπδεηεξώλεη ην AQ- 4000;
Ναη, κπνξείηε λα βξείηε έλα θαηάινγν ησλ επηβιαβώλ νπζηώλ θαη ηνπ βαζκνύ
εμνπδεηέξσζεο ηνπο ζηνλ Πίλαθα Σύγθξηζεο ηνπ Φίιηξνπ Νεξνύ AQ 4000,
θαζώο θαη ζηηο πηζηνπνηεκέλεο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε δηαδηθαζία
ANSI / NSF standards.
Τν θίιηξν AQ-4000 ζα αθαηξέζεη από ην λεξό ηνπ πεγαδηνύ ηελ νζκή
ηνπ ζείνπ;
Τν AQ-4000 ζα αθαηξέζεη ηελ νζκή ηνπ ζείνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο.
Όκσο ππάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ απηή ε νζκή απιώο ζα κεησζεί. Σπληζηνύκε
ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ πεξηνρώλ απηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην EQ-300,
EQ-300-85, EQ-300-IP θαζώο απηόο ν ηύπνο θίιηξνπ αθαηξεί ην ζείν ζε
κεγαιύηεξν βαζκό θαη γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν.
Σε ηη επίπεδν pH θέξλεη ην AQ-4000 ην πόζηκν λεξό;
Τόζν ην AQ-4000 όζν θαη ην EQ-300 ζηαζεξνπνηνύλ ην pH αλάκεζα ζην 7.25
θαη ζην 8.5.
Τν AQ-4000 αθαηξεί ηνλ ζίδεξν θαη ηε ζθνπξηά από ην λεξό ηνπ
πεγαδηνύ;
Τν ΑQ-4000 ζα κεηώζεη ην TDS (total desolved solids) ,δειαδή ηα ζηεξεά
θαηάινηπα, ηνλ ζίδεξν θαη ηε ζθνπξηά κέρξη ηα 0,5 micron (40 θνξέο
κηθξόηεξν από όζν είλαη νξαηό, ζην αλζξώπηλν κάηη)

Σύγθξηζε Πξντόλησλ
Πώο ζπγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Aquasana κε ην ζύζηεκα
Αληίζηξνθεο Όζκσζεο;
Η δηαδηθαζία ηνπ Aquasana είλαη πνιύ αλώηεξε. Τν AQ-4000, ζε αληίζεζε κε
ηελ αληίζηξνθε όζκσζε είλαη έλα επηιεθηηθό θίιηξν πνπ κεηώλεη ηηο ρεκηθέο
θαη κεηαιιηθέο επηβιαβείο νπζίεο αθήλνληαο ηα επεξγεηηθά ηρλνζηνηρεία ησλ
κεηάιισλ, θαζώο θαη λεξό κε ππέξνρε γεύζε θαη εμηζνξξνπεκέλν pH. Δπίζεο
ην AQ-4000 δελ ζπαηαιά θαζόινπ λεξό γηα ην θηιηξάξηζκα ζε αληίζεζε κε ην
ζύζηεκα ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο ην νπνίν μνδεύεη πεξίπνπ 3 γαιόληα λεξό
γηά θάζε έλα γαιόλη πνπ θαζαξίδεη !
Πώο ζπγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Aquasana κε ην ζύζηεκα Δηύιηζεο;
Τν AQ-4000, ζε αληίζεζε κε ηελ Γηύιηζε, είλαη έλα επηιεθηηθό θίιηξν πνπ
κεηώλεη ηηο ρεκηθέο θαη κεηαιιηθέο επηβιαβείο νπζίεο αθήλνληαο ηα θαιά
ηρλνζηνηρεία ησλ κεηάιισλ θαζώο θαη λεξό κε ππέξνρε γεύζε θαη
εμηζνξξνπεκέλν pH. Η δηύιηζε αθαηξεί κόλν ηηο επηβιαβείο νπζίεο πνπ έρνπλ
πςειόηεξν ζεκείν βξαζκνύ από ην λεξό, όπνπ όκσο ην ριώξην θαη ηά VOC΄ο
( πηεηηθέο νξγαληθέο ρεκηθέο ελώζεηο ) δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο
νπζίεο. Η δηύιηζε, όπσο θαη ε αληίζηξνθε όζκσζε, είλαη κηα ζπάηαιε θαη
αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ζε ζύγθξηζε κε ην AQ-4000.
Πώο ζα ζπγθξίλαηε ην θίιηξν λεξνύ Aquasana κε ηνπο αληαγσληζηέο
ηνπ;
Η ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θίιηξσλ είλαη απιή. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα
θάλεηε είλαη λα δηαβάζεηε ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο πνπ
ζαο δίλνπκε θαη λα θάλεηε ζύγθξηζε .
Πώο ζπγθξίλεηαη ην λεξό από ην AQ-4000 κε ην εκθηαισκέλν λεξό;
Η πνηόηεηα ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ θαζνξίδεηαη κε δηαθνξεηηθά πξόηππα
από απηά γηα ην λεξό ηεο βξύζεο θαη επνκέλσο είλαη δύζθνιν λα θάλνπκε
ζπγθξίζεηο. Πνιιέο κάξθεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ θαζαξίδνπλ ην λεξό κε
αληίζηξνθε όζκσζε ή κε θάπνην άιιν ζύζηεκα θαη κεηά επαλεηζάγνπλ ηα
κέηαιια γηα λα βειηηώζνπλ ηε γεύζε. Τν AQ-4000 αθήλεη ηα θπζηθά ζηνηρεία
ησλ κεηάιισλ, δίλνληαο έλα λεξό νηθνλνκηθό, κε θαιή γεύζε θαη αμηόπηζηε
πνηόηεηα.
Πηζηνπνίεζε
Τν AQ-4000 αληαπνθξίλεηαη ζηα Πξόηππα ΝSF 42 θαη 53;
Ναη, ην AQ -4000 είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ηα Πξόηππα NSF 42 θαη 53 από ηα
Δξγαζηήξηα Spectrum. Όια ηα δεδνκέλα επίδνζεο εμεηάζηεθαλ θαη
πηζηνπνηήζεθαλ από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο Καιηθόξληα
πνπ είλαη ν πην απζηεξόο Οξγαληζκόο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηνλ ηνκέα
ησλ ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ. Πηζηνπνίεζε UL ( Underwriters
Laboratories ).

