
КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ:
• Модуль фільтрації з помпою на металевій станині
• Набір картриджів попереднього очищення
• Мембранний елемент 75 GPD (280 л/добу)
• Мінералізатор Ecosoft
• Картридж Alkafuse
• Кран "Модерн" для очищеної води
• Пластиковий накопичувальний бак (загальний об'єм 12 л, корисний об'єм до 7 л)  

з краном на бак
• Вхідна муфта з краном подачі води для підключення фільтра до водопроводу, 

дренажний хомут для підключення фільтра до каналізації
• Набір кольорових трубок (4 шт.) для зручного монтажу фільтра
• Сервісні ключі для заміни картриджів та мембрани
• Посібник користувача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код Продуктивність, 
л/добу (GPD)

Тиск
на вході, бар З'єднання Габарити,

В х Ш х Г, мм

MO675MALCPSECO 280 (75) 2–5 1/2″ 485 х 410 х 195

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT P’URE ALKAFUSE З ПОМПОЮ НА СТАНИНІ

Код Продукт Кількість в 
упаковці

Упаковок на 
палеті

Одиниць на 
палеті

MO675MALCPSECO Фільтр зворотного осмосу Ecosoft P’URE Alkafuse  
з помпою на станині 1 28 28

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Чиста вода з pH вище 8,5
2. Вихід чистої води 50% — технологія 

AquaGreen заощаджує до 20 000 літрів води 
на рік

3. Зібраний на станині для стійкості та 
зручності обслуговування

4. Призначений для водопровідних систем з 
низьким тиском

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT P’URE ALKAFUSE  
З ПОМПОЮ НА СТАНИНІ

Вага товару (нетто/брутто), кг: 11,95/13,70
Габарити упаковки, м: 0,59 х 0,46 х 0,30

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:
• Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон
• Картридж з гранульованим активованим вугіллям
• Картридж з технологією AquaGreen
• Зворотноосмотична мембрана 75 GPD
• Картридж Alkafuse
• Мінералізатор

КОРИСНА ВОДА 
З ВИСОКИМ 

pH
ВОДА ПІСЛЯ ФІЛЬТРУ*:
Параметр  Значення
pH > 8,5

Загальний солевміст, мг/л 60 - 120

Магній, мг/л 5 - 15

Кальцій, мг/л 5 - 15
* Показники визначено за наступних умов: температура вхідної води 20°С, склад вихідної води і 

параметри роботи фільтру відповідають рекомендованим виробником, інтенсивність споживання 
води — сім’я з трьох осіб. При зниженні температури вхідної води в зимовий період вміст мінералів 
в очищеній воді може бути меншим, а при підвищенні температури в літній період — вищим.

Мінімальне замовлення — 1 палета кожного товару




