Σπρλέο Εξσηήζεηο-AQ-4100 Φίιηξν γηα ην Νηνπο
ΑQ-4100 Χσξεηηθόηεηα θαη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Μεηά από πόζα γαλόνια νεπού ππέπει να ανηικαηαζηήζοςμε ηο θίληπο;
Κάζε 10.000 γαιόληα ( 37.500 Lt ) ή θάζε 200 δεθάιεπηα ληνύο ή θάζε 6
κήλεο.
Πώρ θα ξέπω πωρ είναι ώπα να αλλάξω ηο θςζίγγιο θίληπος;
Γηα λα βξείηε ηνλ πην θαηάιιειν ρξόλν αιιαγήο ζπκβνπιεπηείηε απηόλ ηνλ
πίλαθα αληηθαηάζηαζεο. Μπνξείηε λα ιακβάλεηε ειεθηξνληθή ππελζύκηζε
(Email)γηα ηηο εκεξνκελίεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θπζηγγίνπ, ή αλ ζέιεηε λα ζαο
απνζηέιινληαη απηνκάησο ηα θπζίγγηα κπνξείηε λα εγγξαθείηε ζην
Πξόγξακκα Απηόκαηεο Απνζηνιήο.
Ποιά είναι η μέγιζηη θεπμοκπαζία νεπού ηην οποία μποπεί να
διασειπιζηεί ηο AQ-4100;
Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηελ νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην θίιηξν
ληνπο είλαη 48 oC βαζκνί Κειζίνπ. Η ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα ληνπο
είλαη από 38 νC κέρξη 42 oC βαζκνύο.
Πόζη είναι η απώλεια πίεζηρ με ηο AQ-4100;
Ο πξνεγκέλνο ζρεδηαζκόο ηεο ζπζθεπήο δελ επηηξέπεη ηελ απώιεηα πίεζεο
ζην ληνπο.
Πόζο ηοιρ εκαηό μειώνεηαι η ποή ηος νεπού αν εγκαηαζηήζω ζηο νηοςρ
μος αςηό ηο θίληπο;
Τν AQ-4100 ζα ξπζκίζεη ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηα 9,5 Lt / min ην ιεπηό κε ηελ
θεθαιή ηνπ ληνπο πνπ ζαο δίλνπκε θαη ρσξίο ηελ θεθαιή ηνπ ληνπο ε ξνή ζα
είλαη 13 Lt / min ην ιεπηό. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε πίεζε ηνπ λεξνύ
απμάλεηαη δεδνκέλνπ όηη ε θεθαιή ληνπο πνπ ζαο παξέρνπκε είλαη από ηηο
θαιύηεξεο ηεο αγνξάο όζνλ αθνξά ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ.
Τι μέγεθορ έσει ηο θίληπο;
Τν θίιηξν ηνπ ληνπο έρεη ύςνο 22,5 εθαηνζηά θαη δηάκεηξν 8,75 εθαηνζηά.
Από ηι ςλικά είναι βαζικά καηαζκεςαζμένο ηο AQ-4100;
Από έλα θξάκα ραιθνύ θαη ςεπδάξγπξνπ (KDF-55) θαη άλζξαθα από θέιπθνο
θαξύδαο θνθνθνίληθα.
Ποιό είναι ηο μικπόηεπο μέγεθορ μοπίων πος μποπεί να θιληπάπει ηο
AQ-4100;
Τν AQ-4100 κπνξεί λα θηιηξάξεη κέρξη 20 micron απνιύησο.

Ποιό είναι ηο όπιο πίεζηρ πος μποπεί να ανηέξει ηο AQ-4100;
Τν AQ 4100 απνδίδεη θαη αληέρεη από 1,7 bar έσο 5,5 bar

Αθαίξεζε Μνιπζκαηηθώλ Οπζηώλ
Ποιά σημικά εξοςδεηεπώνει ηο AQ-4100;
Τν AQ-4100 κεηώλεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηα επίπεδα ηνπ ρισξίνπ, ησλ
SOC΄s (Σύλζεηα νξγαληθά ρεκηθά), ησλ VOC΄s (Πηεηηθέο νξγαληθέο ρεκηθέο
ελώζεηο ησλ ΤΗΜ΄s (ηξηραινκεζάλεο-ρισξνθόξκηα) θαη ηνπ κνιύβδνπ ζην
λεξό πνπ θάλνπκε κπάλην.
Το AQ-4100 εξοςδεηεπώνει ηην οζμή ηος θείος ζηο νεπό καηά ηη διάπκεια
ηος νηοςρ;
Οη ηύπνη AQ-4100, EQ-300 θαη AQ- 4000 κεηώλνπλ όινη ζην ειάρηζην ηελ
νζκή ηνπ ζείνπ.
Το AQ-4100 εξιζοπποπεί ηο pH ηόζο ζηο όξινο όζο και ζηο αλκαλικό
νεπό;
Ναη, ην AQ-4100 ζα θέξεη ην pH ηνπ λεξνύ ζην 7,5 πεξίπνπ ( άζρεηα κε ην
είδνο ηνπ λεξνύ) κεηώλνληαο ηα όμηλα ζπζηαηηθά θαη θαηαθξαηώληαο ηα
θαηαιηπόληα ζσκαηίδηα ησλ κεηάιισλ.

Σπκβαηόηεηα ηεο θεθαιήο ηνπ ληνπο
Μποπώ να ανηικαηαζηήζω ηην κεθαλή νηοςρ Αquasana με ηη δικιά μος;
Ναη, ε κνλάδα θίιηξνπ γηά ληνπο είλαη ζπκβαηή κε ηηο πεξηζζόηεξεο θεθαιέο
ληνπο.
Είναι ζςμβαηό ηο AQ-4100 με ηο''ηηλέθωνο'' νηοςρ;
Τα πεξηζζόηεξα “ηειέθσλα” ληνπο ηαηξηάδνπλ κε ην AQ-4100. Αλ ην δηθό ζαο
δελ ηαηξηάδεη κπνξείηε λα αγνξάζεηε ην δηθό καο “ηειέθσλν” γηα Νηνπο, είηε λα
πάξεηε εμ αξρήο ην παξόκνην κνληέιν AQ 4105 κε ηνλ ζσιήλα ηνπ θαη ην
πνιπηειέζηαην massage “ηειέθσλν”.
Υπάπσει κάποιορ ηύπορ θίληπος γιά ηη βπύζη ηηρ μπανιέπαρ μος;
Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά θίιηξν πνπ λα πξνζαξκόδεηαη ζηε
βξύζε ηεο κπαληέξαο, εθηόο από ηελ έμνδν ηνπ “ηειεθώλνπ”. Όκσο ην Φίιηξν
Νεξνύ γηα Όιν ην Σπίηη παξέρεη θαζαξό θηιηξαξηζκέλν λεξό ζε θάζε βξύζε ή
πεγή λεξνύ ζην ζπίηη ζαο.
Ποια είναι ππαγμαηικά ηα οθέλη ηος AQ 4100 και AQ 4105 ;
Τα νθέιε είλαη πνιιαπιά. Ελπδάησζε θαη θπζηθή πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο
θαη καιαθόηεξα θαη πγηή καιιηά εγγπεκέλα, εηζπλνή επεξγεηηθνύ αηκνύ όπσο
απηόο ελόο ρακάκ, αύμεζε θαη ξύζκηζε ηνπ pH, ιίαλ ζεξαπεπηηθό ζε
πεξηπηώζεηο αλαπλεπζηηθώλ παζήζεσλ, θαη πγηήο αλαπλνή θαη πγηεηλό
ινπηξό.

