FAQ - EQ-300 Whole House Water Filter
Σπρλέο Εξωηήζεηο-EQ-300 Φίιηξν Νεξνύ γηα Όιν ην Σπίηη
Φσξεηηθόηεηα θαη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Πόζν ρξόλν δηαξθεί ην ζύζηεκα θίιηξνπ λεξνύ γηα όιν ην ζπίηη EQ-300;
Η κνλάδα EQ-300 έρεη επηζήκσο πηζηνπνηεζεί κε ηθαλόηεηα θίιηξαλζεο
1.125 m2 θπβηθώλ κε ξνή 30 Lt / min ην ιεπηό, πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε
ηθαλόηεηα πνπ ππάξρεη ζε ζπζηήκαηα θίιηξσλ λεξνύ γηα όιν ην ζπίηη. Η
θεληξηθή κνλάδα θίιηξνπ κπνξεί θάζε ηξία ρξόληα λα αληηθαηαζηαζεί εύθνια
(EQ300-R) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νύηε πδξαπιηθόο. νύηε εξγαιεία. Τν
πξνθίιηξν ηδήκαηνο(EQ-304) πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε 3 έσο 4 κήλεο.
Επίζεο δηαηίζεηαη θαη ην εηδηθό παθέην AQS-190 πνπ πεξηέρεη αξθεηά
θπζίγγηα πξν-θίιηξσλ (12 ηεκ.), γηα λα δηαξθέζνπλ όζν θαη ε κνλάδα θίιηξνπ
(3 ρξόληα).
Από ηη πιηθά απνηειείηαη ε άλω κνλάδα ηνπ EQ-300;
Από ην KDF-55. Απηό είλαη έλα θξάκα από ραιθό θαη ςεπδάξγπξν εηδηθό γηα
θίιηξα γηα λα κεηώλεη ην ριώξην, ηα βαξηά κέηαιια θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο
ηνπ πόζηκνπ λεξνύ.
Από ηη πιηθά απνηειείηαη ε θάηω κνλάδα;
Από αζθαιηώδε άλζξαθα θαη άλζξαθα από θέιπθνο θαξύδαο θνθνθνίληθα.
Πόζνο ρξόλνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ λεξνύ γηα
όιν ην ζπίηη;
Η εγθαηάζηαζε ρξεηάδεηαη ζπλήζσο 1 έσο 2 ώξεο όηαλ γίλεηαη από αδεηνύρν
πδξαπιηθό.Η εγθαηάζηαζε από αδεηνύρν πδξαπιηθό είλαη απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ λα ηζρύζεη ε εγγύεζε.
Πνύ κπνξώ λα βξω ζηελ πεξηνρή κνπ αδεηνύρν πδξαπιηθό γηα λα
εγθαηαζηήζεη ηε κνλάδα γηα όιν ην ζπίηη;
Γηα λα βξείηε αδεηνύρν πδξαπιηθό ζα πάηε ζην www.obye.gr όπνπ ζα βξείηε
θαηάινγν αδεηνύρσλ πδξαπιηθώλ ηεο πεξηνρήο ζαο, είηε ζα ζαο ζπζηήζνπκε
εκείο ζην ηει. 210-802-7777.
Τη κέγεζνο έρεη ε κνλάδα γηα όιν ην ζπίηη;
Τν ζύζηεκα θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη EQ-300 έρεη ύςνο 114,5 cm εθαηνζηά
θαη δηάκεηξν ζηε βάζε 22,5 cm εθαηνζηά. Φξεηάδεηαη ζπλνιηθό κήθνο 60 cm
εθαηνζηά γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ πξν-θίιηξνπ θαη ηεο κνλάδαο. Η
κνλάδα θίιηξνπ απνηειείηαη από δύν ζπζθεπαζίεο 24 θηιώλ θαη 2,72 θηιώλ
αληίζηνηρα.
Σην θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη ρξεζηκνπνηνύκε ηίο ζπλήζεηο δηαζηάζεηο
ηωλ ¾ ηεο ίληζαο ;
Τν EQ-300 πσιείηαη κε ζσιήλα απηήο ηεο δηακέηξνπ αιιά κπνξείηε λα
πξνκεζεπηείηε αληάπηνξα κηάο 1 ίληζαο ζηα πδξαπιηθά είδε .

Τν πξν-θίιηξν ηεο κνλάδαο γηα όιν ην ζπίηη είλαη έλα ζπλεζηζκέλν
θίιηξν ηδήκαηνο;
Τν πξν-θίιηξν είλαη έλα ηππηθό ζπνγγώδεο θπζίγγην 5 micron ησλ 25,4 cm
εθαηνζηώλ θαη ε αληνρή ηνπ δνρείνπ ηνπ ζηελ πίεζε κέρξη 6,5 bar .
Τη κείωζε ξνήο έρεη ην EQ-300;
Τν EQ-300 εμαζθαιίδεη ξνή 30 Lt / min ιίηξα αλά ιεπηό.
Σε πνηα ζεξκνθξαζία απνδίδεη ην EQ 300 ηα κέγηζηα ;
Απνδίδεη ζε ζεξκνθξαζία λεξνύ από 4,5 oC – 32oC βαζκνύο Κειζίνπ.
Σηελ εηθόλα βιέπνπκε ην EQ ηνπνζεηεκέλν ζε νξηδόληην ζωιήλα.
Μπνξεί απηή ε κνλάδα λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζεην ζωιήλα ώζηε λα
αθνπκπά κε ην πιάη;
Τν EQ-300 πξέπεη πάληνηε λα έρεη θάζεηε θαηεύζπλζε , δειαδή λα είλαη
όξζην. Ο θάζεηνο ζσιήλαο κπνξεί λα θνπεί θαη λα πεγαίλεη πξνο θαη από ην
ζύζηεκα κε γσλία ζρήκα Γ .
Τη πεξηιακβάλεη ε ζπζθεπαζία ηνπ θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη Rhino;
Τν θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη EQ-300 πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνύ
θίιηξνπ, ην πξν-θίιηξν, ηα εξγαιεία εγθαηάζηαζεο θαη ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα.
Οθέιε ηνύ RHINO EQ 300
Πνηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη;
Φηιηξάξνληαο όιε ηελ πνζόηεηα λεξνύ πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη ζαο δελ
βειηηώλεηε κόλν ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ζαο αιιά βειηηώλεηε ζεκαληηθά θαη
ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα κέζα ζην ζπίηη. Σύκθσλα κε ηελ Υπεξεζία
Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΗΠΑ “Τν θάζε ζπίηη ζηελ Ακεξηθή έρεη
απμεκέλα επίπεδα ρισξνθόξκηνπ ιόγσ ηεο εμάηκηζεο ηνπ ρισξίνπ από ην
λεξό ηεο βξύζεο θαη ηνπ ληνπο”. Οη αηκνί ηνπ ρισξίνπ απνηεινύλ πηζαλή αηηία
πξόθιεζεο θαη επηδείλσζεο αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ όπσο ην άζζκα,
ηε βξνγρίηηδα θαη ηηο αιιεξγίεο. Τν θηιηξαξηζκέλν λεξό ζα θέξεη βειηίσζε
πέξαλ θάζε πξνεγνπκέλνπ ζηελ πγεία ηεο νηθνγέλεηάο ζαο.
Τν ζύζηεκα θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα γηα ην
πιπληήξην ηωλ ξνύρωλ θαη ηωλ πηάηωλ;
Τν EQ-300 ζα κεηώζεη ηα VOC΄s (πηεηηθέο νξγαληθέο ρεκηθέο ελώζεηο) θαη ην
ριώξην πνπ κπνξεί λα έρνπλ εκπνηίζεη ηα ξνύρα, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην
πιπληήξην αθηιηξάξηζην λεξό. Επίζεο όηαλ αθαηξεζεί ην ριώξην ηα ξνύρα ζα
δείρλνπλ πην θαηλνύξγηα θαη κε έληνλα ηα ρξώκαηά ηνπο. Τν πιπληήξην πηάησλ
-όπσο θαη ην ληνπο- απειεπζεξώλεη κέζα ζηνλ αέξα ηνπ ζπηηηνύ πεξηζζόηεξν
VOC΄s θαη ρισξνθόξκην από νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή. Τν EQ-300
εκπνδίδεη ηελ απειεπζέξσζε απηνύ ηνπ ηνμηθνύ αεξίνπ. Επίζεο ην
θηιηξαξηζκέλν λεξό ζην πιπληήξην πηάησλ κεηώλεη ηα ππνιείκκαηα ή ηνλ
αθξό ηνπ ζαπνπληνύ πάλσ ζηα πηάηα. Τόζν ζην πιπληήξην ξνύρσλ όζν θαη
ζην πιπληήξην πηάησλ ην θηιηξαξηζκέλν λεξό κεηώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ
απνξξππαληηθνύ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε θύθιν πιύζεο.

ΤνEQ-300 καιαθώλεη ην λεξό;
ΤνEQ-300 καιαθώλεη ιίγν ην λεξό αιιά ε βαζηθή ηνπ ηδηόηεηα είλαη λα
θαηαθξαηά ην ριώξην, ηα θπηνθάξκαθα, ηα βαξηά κέηαιια, ηνπο
βηνκεραληθνύο δηαιύηεο θαη ηα ηδήκαηα. Τν θίιηξν λεξνύ γηα όιν ην ζπίηη έρεη
ζρεδηαζηεί γηα λα θαηαθξαηά ηα ρεκηθά θαη ηα βαξηά κέηαιια δηαηεξώληαο
ζπγρξόλσο ηα θαιά γηα ηελ πγεία κεηαιιηθά ηρλνζηνηρεία. Μπνξείηε όκσο λα
εγθαηαζηήζεηε ρσξίο πξόβιεκα έλα απνζθιεξπληηθό λεξνύ παξάιιεια κε ην
θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη.

Σπγθξίζεηο ζρεηηθά κε ην λεξό

Όηαλ εγθαηαζηήζνπκε ην θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη EQ300 εμαθνινπζνύκε
λα ρξεηαδόκαζηε θίιηξν γηα ην πόζηκν λεξό θαη ην ληνπο;
Τα επηκέξνπο ζπζηήκαηα θίιηξσλ δελ ρξεηάδνληαη αθνύ κεηώλνπλ ηνπο ίδηνπο
βιαπηηθνύο παξάγνληεο κε ην θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη. Παξόια απηά
ζπληζηνύκε ηε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ AQ 4000 γηα ην πόζηκν λεξό γηαηί απηό
κεηώλεη θαη άιινπο επηπιένλ βιαπηηθνύο παξάγνληεο όπσο ην Giardia θαη ην
Κξππηνζπνξίδηνλ πξάγκα πνπ δελ θάλεη ην θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη. Επηπιένλ
ην θίιηξν γηα όιν ην ζπίηη ζα κεηώζεη ηνλ κόιπβδν θαη άιια βιαπηηθά ζηνηρεία
πνπ κπαίλνπλ ζην ζύζηεκα θίιηξνπ από ηηο ζσιελώζεηο ηνπ ζπηηηνύ.
Τα ζπζηήκαηα θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη ηνπ ηύπνπ ηεο θεληξηθήο
παξνρήο είλαη θαιύηεξα από ηα θίιηξα πάλω ζηνλ πάγθν;
Ο ηύπνο θίιηξνπ γηα ηελ θεληξηθή παξνρή είλαη ρσξίο ζύγθξηζε ν θαιύηεξνο
ηξόπνο γηα λα εμαζθαιίζεηε ηε βέιηηζηε πνηόηεηα λεξνύ αθνύ πνιιά
κνιπζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ λεξνύ έξρνληαη από ηηο ζσιελώζεηο ηνπ ζπηηηνύ θαη
ηδηαίηεξα ν κόιπβδνο θαη ην ριώξην ηνπ βηλπιίνπ. Φηιηξάξνληαο ην λεξό ζην
ζεκείν ρξήζεο ηνπ κεηώλεηε ηνπο κνιπζκαηηθνύο παξάγνληεο αθξηβώο πξηλ
ηε ζηηγκή ηεο θαηαλάισζεο απνθεύγνληαο έηζη ηελ επηκόιπλζε. Απηά ηα
ζπζηήκαηα είλαη πνιύ επεξγεηηθά γηαηί παξέρνπλ θηιηξαξηζκέλν λεξό ζε όια
ηα κπάληα θαη ηα ληνπο όπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιε βξύζε. Όηαλ
θηιηξάξεηε όιν ην λεξό πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη δελ βειηηώλεηε κόλν ηελ
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα. Τν θηιηξάξηζκα ζην
ζεκείν εηζόδνπ ηνπ λεξνύ κεηώλεη ην ριώξην θαη ηα άιια ρεκηθά ηα νπνία
εμαηκίδνληαη θαη κνιύλνπλ ηνλ ρώξν.
Πνηέο είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κνλάδεο γηα όιν ην ζπίηη θαη ηα
απνζθιεξπληηθά λεξνύ;
Τα απνζθιεξπληηθά ρξεζηκνπνηνύλ αιάηη γηα λα δηώρλνπλ από ην λεξό ηνλ
ζίδεξν θαη ην αζβέζηην όπσο πεξίπνπ ε ηλζνπιίλε δηώρλεη ηε δάραξε από ην
αίκα. Τν ζύζηεκα θίιηξνπ γηα όιν ην ζπίηη κεηώλεη ηα ρεκηθά θαη ηα βαξηά
κέηαιια ελώ ζπγθξαηεί ηα επεξγεηηθά κέηαιια.Τν EQ-300 κεηώλεη κε κεραληθό
θηιηξάξηζκα ηνλ ακίαλην θαη ηνλ αησξνύκελν ζίδεξν ζηα 5 micron .

