BAKTERIOSTATIČEN FILTER ZA VODO

ZDRAVA VODA

namenjena vam

Pitna voda je običajno varen in zanesljiv vir. Vendar
ne glede na to, kako dobra in čista je, ko zapusti
čistilno napravo oz. zajetje, lahko na poti do vaše
pipe izgubi kakovost, čistost in okus.
Kako lahko torej vodi povrnemo prvotno kakovost in
čistost?
Najlažji način je filtracija nečistoč v vodi, ki jih ta
»pobere« na svoji poti.
Uporaba filtrov za čiščenje vode, z obsežno zbirko
modelov, ki uporabljajo različne filtrne medije, je že
dolgo ustaljena praksa.
Nekateri uporabljajo površinsko filtracijo s pralno
mrežico, ki zahteva občasno odpiranje, tako da filter
ohranjamo neprestano čist: uporabni so predvsem
za filtracijo večjih nečistoč v vodi.

Drugi uporabljajo globinsko filtracijo: so izjemno
učinkoviti na področju fine filtracije, vendar jih ne
moremo očistiti, kar pomeni, da jih moramo po
preteku življenjske dobe zamenjati. Globinski filtri
nečistoče lovijo v ozke kanale, preko katerih teče
voda. To posledično pomeni, da se kanali s
časoma zamašijo, voda pa se mora »boriti« za
svojo pot. Kombinacija zamašenih kanalov in
zmanjšan pretok vode ustvarita idealne pogoje za
nastanek gojišč bakterij, ki jih tudi sicer v manjših
količinah najdemo v vodi. Povprečni, potrošnikom
dostopni, filtri ne vsebujejo nikakršne kontrole nad
rastjo bakterij, ki hkrati z ovirano filtracijsko
zmožnostjo, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

Atlas filtri so eden izmed vodilnih proizvajalcev na področju filtracije vode, ki svoje izdelke izvaža v več kot 80 držav
po celem svetu. Naš cilj je izboljšati varnost potrošnikov. S to mislijo smo razvili filtre, ki so kombinacija visoke
filtracijske zmogljivosti in antibakterijske zaščite. Ponosno predstavljamo SANIC, niz patentiranih filtrov, ki so
ustvarjeni, da zavzamejo tržišče filtracije pitne vode z novo tehnologijo, ki vključuje Microbanovo antimikrobsko
sredstvo. Ta tehnologija daje SANIC filtrom bakteriostatične lastnosti in učinkovito ustavi bakterijsko rast na njihovih
delih. S SANIC filtrom zagotovite sebi in svoji družini zdravo in čisto pitno vodo. Kljub uporabi globinskih filtrov,
s SANIC tehnologijo omogočite učinkovito fino filtracijo in veliko daljšo življenjsko dobo filtra, v primerjavis katerim
koli običajnim filtromna tržišču.Tako si hkrati zagotovitevarnost in ugodnoceno.

SANIC® je blagovna znamka podjetja Atlas Filtri srl, Italija.
Microban® je blagovna znamka podjetja Microban Products Company.
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Da bi dosegli čim boljši bakteriostatski učinek so Atlas Filtri, vodilni na področju filtracije vode,
svojemočizdružili s podjetjem Microban,svetovnim voditeljem v antibakterijski tehnologiji.
SANIC® filtri v Microban antimikrobsko zaščito delujejo z neprestanim bojem proti
bakterijskim gojiščem, s ciljem podaljšanja življenjskega kroga izdelka.
Microban® tehnologija s pridom izkorišča poznane
biocidne lastnosti srebra. Microban je vključen v
plastični matriks že med proizvodnjo. Aktivna sestavina
na osnovi srebra je prisotna na vseh delih, ki so
izpostavljeni stiku z vodo.

Ko bakterija pride v stik z Microban površino,
tehnologija onemogoči njihovo biološko delovanje in
tako prekine nadaljevanje njihovega življenjskega
kroga, posledica pa je bakterijska smrt.
V Evropi je potrjena BPD (Direktiva za biocidne
proizvode), ki v različnih Evropskih državah
vzdržuje določene standarde za uporabo teh
sredstev v povezavi s pitno vodo. V ZDA ima to
vlogo FDA (Uprava za hrano in zdravila).
Izdelki obdelani s postopkom Microban tehnologije
so prestali mikrobiološko testiranje, ki sta ga vodila
Microban International v svojih laboratorijih v
Severni Karolini, ki so eni izmed najnaprednejših
na svetu, in Atlas Filtri v neodvisnih laboratorijih v
skladu z najstrožjimi standardi analize, vse to z
namenom, da bi se prepričali o učinkovitosti
bakteriostatičnih lastnosti filtrov.

Neodvisno testiranje je pokazalo, da je rast (3,9 log) bakterij (E. coli) v vodenih dotičnih testih ohišij in
MB polypropylen filtrnih vložkov za več kot 99,99 % manjša v primerjavi z neobdelanimi ohišji in vložki
filtra. ISO 22196 testiranje je izvedel uradno priznan laboratorij (IMSL, Industrial Microbiological Service
Limited, UK).
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Filtrni vložki z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom.
Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.

Naš cilj je bil vključiti Microban antibakterijsko zaščito v vse dele filtrnega vložka, ki so namenjeni stiku z vodo. To
smo storili na resnično inovativen način, saj smo v postopek izdelave vključili posebno fazo v kateri smo izdelku
dodali aktivno sestavino na srebrovi osnovi.
Atlas Filtri uporabljajo dva različna procesa za proizvodnjo dveh vrst filtrnih vložkov:
- v ekspandiranemu (melt-blown) CPP SANIC vložku je
aktivna sestavina na srebrovi osnovi dobro razporejena,
tako da vsaka filtracijska »pora« igra aktivno vlogo v
antibakterijskem postopku;

- v niti FA SANIC vložka je aktivna sestavina na
srebrovi osnovi prisotna v vsakem filamentu, vse do
zelo finih, tako da je voda izpostavljena aktivni
sestavini na čim večji površini.
.

V obeh primerih so možnosti izgube kontakta aktivne sestavine z bakterijskim bojem resnično ničelne, kar
pomeni da filtrni vložek ponuja nepremagljive bakteriostatične lastnosti.
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Ohišja filtrov z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom.
Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.

Vložku filtra smo dodali antibakterijsko zaščito – in zmogljivost filtra – dvignili na nov vrhunec.
Vendar v podjetju Atlas Filtri ne verjamemo v počivanje na lovorikah.
Naši tehnološki premiki so nas spodbudili, da smo Microban antibakterijsko zaščito razširili tudi na ohišje samih
filtrovoz. bolj natančno, na površine, ki so v stiku z vodo. V posebnem postopku smo aktivno sestavino dodali v
matriks ohišja na določeni fazi plastičnega vbrizga.

V primeru, da filter deluje normalno, je za
antibakterijski postopek večinoma odgovoren
vložek filtra: tu je bakteriostatična lastnost najbolj
učinkovita, saj ima vsak del površino, ki ob stiku
z vodo uniči nezaželene bakterije.

Ko se pretok vode ustavi in voda miruje, stene ohišja
pospešeno obdelujejo površino in tako dodatno
dvigujejo bakteriostatično lastnost filtra.

Patentirana DP SANIC ohišja so v različicah: MONO, DUO in TRIO. Modeli so oblikovani tako, da se
prilagajajo enemu, dvema ali trem filtrnim vložkom v vrsti.
Za optimalen bakteriostatičen učinek SANIC vložke uporabite v kombinaciji s SANIC ohišjem. Ni zagotovila, da bo ohišje učinkovito brez primernega
vložka, zato ne priporočamo da ga uporabljate za bakteriostatične namene z vložkom, ki ni bil obdelan z antimikrobskimsredstvom.
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Ohišja filtrov z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom.
Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.

Podjetje Atlas Filtri je po celem svetu poznano po 3P Plus ohišjih, ki so pomembna predvsem zaradi svoje zanesljivosti.
Znanje oz. uporabo iste oblikovne podlage in aktivne sestavine, vključno s tehnologijo, ki smo jo uporabili pri
izdelavi DP SANIC, smo uporabili za izboljšavo naših 3P Plus SANIC ohišij z Microban antimikrobsko zaščito.
Prosojen videz ohišja je jasen znak prisotnosti aktivne sestavine.
V primeru, da filter deluje normalno, je za
antibakterijski postopek večinoma odgovoren
vložek filtra: tu je bakteriostatična lastnost najbolj
učinkovita, saj ima vsak del površino, ki ob stiku
z vodo uniči nezaželene bakterije.

Ko se pretok vode ustavi in voda miruje, stene ohišja
pospešeno obdelujejo površino in tako dodatno
dvigujejo bakteriostatično lastnost filtra.

Patentirana 3P Plus SANIC ohišja so v različicah: single in duplex. Modeli so oblikovani tako, da se
prilagajajo enemu ali dvema filtrnima vložkoma v vrsti.
Za optimalen bakteriostatičen učinek SANIC vložke uporabite v kombinaciji s SANIC ohišjem. Ni zagotovila, da bo ohišje učinkovito brez
primernega vložka, zato ne priporočamo da ga uporabljate za bakteriostatične namene z vložkom, ki ni bil obdelan z antimikrobskimsredstvom.
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FA SANIC
PLETENI VLOŽEK POLYPROPYLEN

MERE (mm) c
VIŠINA

KODA IZDELKA MODEL

SA5115406
SA5115408
SA5115409
SA5115411
SA5115414
SA5115419

OD 2,40" x ID 1,10"
FA 10 SANIC SX - 1 mcr
FA 10 SANIC SX - 5 mcr
FA 10 SANIC SX - 10 mcr
FA 10 SANIC SX - 25 mcr
FA 10 SANIC SX - 50 mcr
FA 10 SANIC SX - 100 mcr

PROPUSTNOST
(micron)

10"
10"
10"
10"
10"
10"

MERE (mm)
A
B

1
5
10
25
50
100

250
250
250
250
250
250

61
61
61
61
61
61

C
28
28
28
28
28
28

A

B

CPP SANIC
MB (MELT-BLOWN) POLYPROPYLENSKI VLOŽEK
KODA IZDELKA MODEL

SA5706506
SA5706508
SA5706509
SA5706511
SA5706514

OD 2,40" x ID 1,10"
CPP 10 SANIC SX - 1 mcr
CPP 10 SANIC SX - 5 mcr
CPP 10 SANIC SX - 10 mcr
CPP 10 SANIC SX - 25 mcr
CPP 10 SANIC SX - 50 mcr

VIŠINA

PROPUSTNOST
(micron)

10"
10"
10"
10"
10"

A

1
5
10
25
50

250
250
250
250
250

MERE (mm)
B
C
61
61
61
61
61

28
28
28
28
28

Diagram izgube pritiska Δp
FA SANIC

CPP SANIC

0,15

0,25

1 micron
5 micron
10 micron
25 micron
50 micron
100 micron

0,2
0,1
0,15

0,1
0,05
0,05

0

0
0

1000

2000

pretok
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DP MONO SANIC
OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden)
KODA IZDELKA MODEL
VIŠINA
VLOŽKA
SA1380301 DP 10 MONO 1/2” OT SANIC
10”
SA1380401
SA1380701

DP 10 MONO 3/4” OT SANIC
DP 10 MONO 1” OT SANIC

10”
10”

VHODNI / IZHODNI
PRIKLJUČKI
NOT/VEN
NAVOJ
MERE (mm)
A
B
1/2"
medeninast-BSP 325
122
3/4”
1”

C
107

medeninast-BSP
medeninast-BSP

325
325

122
122

107
107

OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1380101 DP 10 MONO 1/4” IN SANIC
10”
1/4”
plastičen-BSP

325

122

107

SA1380201
SA1380311

DP 10 MONO 3/8” IN SANIC
DP 10 MONO 1/2” IN SANIC

10”
10”

3/8”
1/2”

plastičen-BSP
plastičen-BSP

325
325

122
122

107
107

SA1380411
SA1380711

DP 10 MONO 3/4” IN SANIC
DP 10 MONO 1” IN SANIC

10”
10”

3/4”
1”

plastičen-BSP
plastičen-BSP

325
325

122
122

107
107

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1380121 DP 10 MONO 1/4” NPT IN SANIC
10”
1/4”
plastičen-NPT

325

122

107

plastičen-NPT 325
plastičen-NPT 325

122
122

107
107

MERE (mm)
A
B
325
228
325
228
325
228

C
107
107
107

SA1380421
SA1380721

DP 10 MONO 3/4” NPT IN SANIC
DP 10 MONO 1” NPT IN SANIC

10”
10”

3/4”
1”

B

C

A

DP DUO SANIC
OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
KOSA IZDELKA MODEL
VIŠINA
NOT/VEN
NAVOJ
VLOŽKA
SA1390301
DP 10 DUO 1/2” OT SANIC
10”
1/2"
medeninast-BSP
SA1390401
DP 10 DUO 3/4” OT SANIC
10”
3/4”
medeninast-BSP
SA1390701
DP 10 DUO 1” OT SANIC
10”
1”
medeninast-BSP
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1390101
DP 10 DUO 1/4” IN SANIC
10”
1/4”
plastičen-BSP

325

228

107

plastičen-BSP
plastičen-BSP
plastičen-BSP

325
325
325

228
228
228

107
107
107

plastičen-NPT
plastičen-NPT
plastičen-NPT

325
325
325

228
228
228

107
107
107

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
KODA IZDELKA MODEL
VIŠINA
NOT7VEN
NAVOJ
VLOŽKA
SA1400301
DP 10 TRIO 1/2” OT SANIC
10”
1/2"
medeninast-BSP
SA1400401
DP 10 TRIO 3/4” OT SANIC
10”
3/4”
medeninast-BSP
SA1400701
DP 10 TRIO 1” OT SANIC
10”
1”
medeninast-BSP

MERE (mm)
A
B
325
336
325
336
325
336

C
107
107
107

OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1400101 DP 10 TRIO 1/4” IN SANIC
10”
1/4”

plastičen-BSP

325

336

107

plastičen-BSP
plastičen-BSP
plastičen-BSP

325
325
325

336
336
336

107
107
107

plastičen-NPT

325

336

107

plastičen-NPT
plastičen-NPT

325
325

336
336

107
107

SA1390311
SA1390411
SA1390711

DP 10 DUO 1/2” IN SANIC
DP 10 DUO 3/4” IN SANIC
DP 10 DUO 1” IN SANIC

10”
10”
10”

1/2"
3/4”
1”

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1390121
DP 10 DUO 1/4” NPT IN SANIC
10”
1/4”
SA1390421
DP 10 DUO 3/4” NPT IN SANIC
10”
3/4”
SA1390721
DP 10 DUO 1” NPT IN SANIC
10”
1”

B

C

A

DP TRIO SANIC

SA1400311
SA1400411
SA1400711

DP 10 TRIO 1/2” IN SANIC
DP 10 TRIO 3/4” IN SANIC
DP 10 TRIO 1” IN SANIC

10”
10”
10”

1/2"
3/4”
1”

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA1400121 DP 10 TRIO 1/4” NPT IN SANIC
10”
1/4”
SA1400421
SA1400721

DP 10 TRIO 3/4” NPT IN SANIC
DP 10 TRIO 1” NPT IN SANIC

10”
10”

3/4”
1”

B

C

A
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3P PLUS SANIC
OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
KODA IZDELKA MODEL
VIŠINA
NOT/VEN
NAVOJ
MERE (mm)
VLOŽKA
A
B
C
SA111T111 SENIOR PLUS 3P-MFO SX-SANIC
10”
1/2”
medeninast-BSP 315
133 130
SA111T411 SENIOR PLUS 3P-AFO SX-SANIC
10”
3/4”
medeninast-BSP 315 133 130
SA111T711 SENIOR PLUS 3P-BFO SX-SANIC
10”
1”
medeninast-BSP 321 145 130
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA111T211 SENIOR PLUS 3P-MFP SX-SANIC
10”
1/2”

plastičen-BSP

315

133

130

plastičen-BSP
plastičen-BSP

315
321

133
145

130
130

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA111T511 SENIOR PLUS 3P-AFP-NPT SX-SANIC
10”
3/4”
plastičen-NPT
SA11T611
SENIOR PLUS 3P-BFP-NPT SX-SANIC
10”
1”
plastičen-NPT

315
321

133
145

130
130

SA111T511 SENIOR PLUS 3P-AFP SX-SANIC
SA111T811 SENIOR PLUS 3P-BFP SX-SANIC

10”
10”

3/4”
1”

B

C

A

3P DUPLEX PLUS SANIC
OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
ITEM CODE MODEL
CARTRIDGE IN/OUT NAVOJ
MERE (mm)
HEIGHT
A
B
C
SA112T411 SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFO SX-SANIC
10”
3/4” medeninast-BSP 315 275 130
SA112T711 SENIOR DUPLEX PLUS 3P-BFO SX-SANIC
10”
1” medeninast-BSP 315 275 130
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI
SA112T511 SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFP SX-SANIC
10”

3/4” plastičen-BSP

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKIJUČ
SA112T611 SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFP-NPT SX-SANIC
10”
3/4” plastičen-NPT
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315

275 130

315

275

B

C

A

130

SANIC® filtri z Microban® antimikrobno zaščito so najboljši
filtrski sistem za filtracijo pitne vode v gospodinjstvih in
industriji.
.
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EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

FILTRI IN MEHČALCI
ZA HIŠNE IN
STANOVANJSKE
PRIKLJUČKE

www.ekom.si

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com

EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

SANIC KOMBINIRANI MAGNETNI NEVTRALIZATOR EKOMMAG Z
MEHANSKIM FILTROM ZA VODO
Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima površino, bakteriostatične lastnosti, in na
področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku aktivno sestavino dodano v matriks.
 Max. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C.
 Max. obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov.
Vložek filtra ekspandirani (melt blown) – polypropylen CPP- SANIC 5mcr.
SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO
antimikrobsko sredstvo , ki deluje bakteriostatično. Mehanski filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi
večje od 5 mikronov (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo, ki je namenjena
tehnološki uporabi.
Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo, itd.
Priporočana menjava vložka na šest mesecev.
Magnetni nevtralizator je nameščen v sredini SANIC ohišja filtra in SANIC – MICROBAN filter vložka.
Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Uspešno deluje brez
kemičnega vpliva na vodo. Odpravlja nalaganje vodnega kamna,korozijo železa in hkrati še razkraja
obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo (onemogoč vezavo).
Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra, in vijaki za namestitev stenskega
nosilca na glavo filtra.
Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, varuje pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za
zaščito ostalih hišnih naprav.
Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.
Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti s teflonom.
Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas).
Obvezna je uporaba gibljivih cevi!
Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com

EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

Črtna koda za filter R ¾˝, višina 10˝(veliko ohišje): 3830017089319
Črtna koda za filter R 1˝, višina 10˝ (veliko ohišje): 3830017089333

Nadomestni vložek
Mehanski vložek ekspandirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017089142

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com

EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO SANIC – EKO DUPLEX
Dvojni hišni filter za vodo SANIC - EKO DUPLEX je idealna rešitev za zaščito vode pri vhodu vode v
objekt: stanovanjsko hišo ali stanovanje.
Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične
lastnosti , saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v
matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.
V prvem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev
za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne
delce v vodi, ki so večji od 10 mikronov. Priporočena menjava vložkov je na šest mesecev.
Magnetni nevtrlizator vodnega kamna, ki je nameščen na sredini prve glave filtra je namenjen za
zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi.
V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspandirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC
5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO
antimikrobno sredstvo, ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.
Priporočana menjava na šest mesecev.
Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra in vijaki za namestitev stenskega
nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za
zaščito ostalih hišnih naprav.
Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.
Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti s teflonom.
Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (by pas).
Obvezna je uporaba gibljivih cevi!
Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089272
Črtna koda za filter R 1 - 3830017082891

Nadomestni filterni vložki:

Črtna koda za vložek CARBON BLOCK - 10 mcr. V 10˝ : 3830017080903

Črtna koda za vložek CPP – SANIC – 5 mcr. V 10˝ : 3830017089142

EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

TROJNI HIŠNI FILTER EKO - SANIC
Trojni hišni filter EKO-SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vhodu vode v objekt: stanovanjsko
hišo ali stanovanje.
Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične
lastnosti, saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v
matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.
V prvem loncu filtra je nameščen mehanski vložek filtra 90 mcr in magnetni nevtralizator vodnega
kamna. Lonec filtra ima na dnu nameščeno pipico za izpiranje trdnih delcev v vodi. S tem podaljšamo
življenjsko dobo mehanskega vložka filtra in istočasno zmanjšamo stroške vzdrževanja filtra.
Mehanski vložek filtra zadrži vse trdne delce v vodi, ki so večji od 90 mikronov.
Magnetni nevtrlizator vodnega kamna, ki je nameščen na sredini prve glave filtra je namenjen za
zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi.
V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna
rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse
trdne delce, ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.
V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspandirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC
5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO
antimikrobsko sredstvo, ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.
Priporočana menjava na šest mesecev.
Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra, in vijaki za namestitev stenskega
nosilca na glavo filtra.
Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za
zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089227
Črtna koda za filter R 1 - 3830017089234
T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net

Nadomestni vložki za trojni hišni filter EKO - SANIC
 Mehanski filterni vložek za samočistilni filter za vodo z mrežico; 90 mcr
Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017088350
Mehanski vložek ekspandirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017089142
Vložek filtra carbon block – aktivno oglje; 10 mcr

Črtna koda za vložek V 10˝, 5 mcr : 3830017080903

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com
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DVOJNI HIŠNI FILTER ZA DEŽEVNICO – EKO – RAIN SANIC
Dvojni hišni filter EKO-RAIN SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vhodu deževnice ali
vodovodne vode v objekt: stanovanjsko hišo ali stanovanje.
Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične
lastnosti, saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v
matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.
V prvem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev
za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne
delce v vodi, ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.
V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspandirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC
5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO
antimikrobsko sredstvo, ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.
Priporočana menjava na šest mesecev.
Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra in vijaki za namestitev stenskega
nosilca na glavo filtra.
Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za
zaščito ostalih hišnih naprav.
Filter montiramo jih lahko neposredno za hišnim vodomerom.
Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom.
Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (by pas).
Obvezna je uporaba gibljivih cevi!
Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.
Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089296
Črtna koda za filter R 1 - 3830017089302

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com
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Nadomestni filterni vložki:
Črtna koda za vložek CARBON BLOCK - 10 mcr. V 10˝ : 3830017080903

Črtna koda za vložek CPP – SANIC – 5 mcr. V 10˝ :

3830017089142

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com

EKOM D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 5, SLO-1290 GROSUPLJE

TROJNI HIŠNI FILTER ZA DEŽEVNICO - EKO – RAIN SANIC
Trojni hišni filter EKO-RAIN SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vhodu deževnice ali vodovodne
vode v objekt: stanovanjsko hišo ali stanovanje.
Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične
lastnosti, saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v
matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.
V prvem loncu filtra je nameščen mehanski vložek filtra 90 mcr . Lonec filtra ima na dnu nameščeno
pipico za izpiranje trdnih delcev v vodi. S tem podaljšamo življenjsko dobo mehanskega vložka filtra in
istočasno zmanjšamo stroške vzdrževanja filtra.
Mehanski vložek filtra zadrži vse trdne delce v vodi, ki so večji od 90 mikronov.
V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna
rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse
trdne delce v vodi, ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.
V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspandirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC
5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO
antimikrobsko sredstvo, ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.
Priporočana menjava vložka je na šest mesecev.
Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra, in vijaki za namestitev stenskega
nosilca na glavo filtra.
Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe, tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za
zaščito ostalih hišnih naprav.
Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so
izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089241
Črtna koda za filter R 1 - 3830017089258

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com
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Nadomestni vložki za trojni hišni filter EKO - SANIC
 Mehanski filterni vložek za samočistilni filter za vodo z mrežico; 90 mcr
Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017088350
Mehanski vložek ekspandirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017089142
Vložek filtra carbon block – aktivno oglje; 10 mcr

Črtna koda za vložek V 10˝, 5 mcr : 3830017080903

T : ++386 1 786 47 55, F : ++386 1 786 47 54, e-mail : ekom@siol.net
www.ekom.si , www.ekom-trgovina.com

