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AICRO-AB
2" specjalistyczny wk³ad z aktywowanym
wêglem z ³upin orzechów kokosowych
oraz czynnikiem bakteriostatycznym
Opis:
AICRO-AB - liniowy wk³ad wype³niony wêglem aktywowanym z ³upin orzechów
kokosowych (certyfikowanym przez NSF), oraz w³óknin¹ polipropylenow¹ zawieraj¹c¹
nanosrebro (zabezpiecza wk³ad przed rozwojem szkodliwej flory bakteryjnej). Wk³ad
zaprojektowany zosta³ do usuwania z wody chloru, lotnych substancji organicznych
(VOC's), a tak¿e do poprawy smaku i zapachu. Woda po przep³yniêciu przez wk³ad
posiada doskona³¹ jakoœæ, smak oraz zapach.

Made in EU

AICRO-AB wyposa¿ony jest w koñcowy dysk zabezpieczaj¹cy wk³ad przed
wydostawaniem siê z³o¿a. Dziêki niskiemu spadkowi ciœnienia AICRO-AB znajduje
szerokie zastosowanie jako wk³ad wymienny w dystrybutorach wody, kostkarkach do
lodu, lodówkach, ekspresach do kawy, systemach RO, systemach
podzlewozmywakowych, itp.
Wk³ad liniowy AICRO-AB marki AQUAFILTER pasuje do wiêkszoœci przy³¹czy wodnych
o œrednicy 1/4” NPT. Wk³ad nie wymaga u¿ycia specjalistycznych narzêdzi podczas
instalacji.
U¿ycie technologii wykorzystuj¹cej nanosrebro, chroni wk³ad przez rozwojem
bakterii, co z kolei wp³ywa na zwiêkszenie ¿ywotnoœci wk³adu.
Ka¿dy wk³ad jest przetestowany ciœnieniowo.
™

Nanosrebro jest znanym úrodkiem bakteriostatycznym. W momencie kiedy woda
przep³ywa przez poszczególne etapy filtracji wzbogacana jest w úladowe iloúci
nanosrebra rzædu 15-20 ppb. Te iloúci zapobiegajà rozwojowi mikroorganizmów
wewnàtrz systemu filtracyjnego, co prowadzi do wydùuýenia czasu skùadowania
i zabezpiecza przed kolejnym skaýeniem mikrobiologicznym.

Cz¹steczki nanosrebra wykazuj¹ tak¹ skutecznoœæ dzia³ania, gdy¿ atakuj¹
mikroorganizmy w kilku miejscach jednoczeœnie:
1. Atakuj¹ œciany komórkowe bakterii – œciany komórkowe bakterii zbudowane
s¹ z m.in. aminokwasów. Nanosrebro powoduje zmianê ich struktury
(powstawanie mostków disiarczkowych miêdzy aminokwasami). Prowadzi
to do zaburzenia tzw. ³añcucha oddechowego. Bakteria traci mo¿liwoœæ
oddychania (wymiany gazowej) i tym samym obumiera.
2. Nanosrebro mo¿e penetrowaæ œcianê komórkow¹ i prowadziæ do jej rozerwania.
Powoduje to natychmiastow¹ œmieræ komórki.
3. Nanosrebro wnika do wnêtrza bakterii i wi¹¿e siê z jej DNA. Zapobiega
to rozwijaniu helisy i uniemo¿liwia replikacjê (powielanie). Niestety mechanizm
dzia³ania nie jest do koñca poznany i wymaga dalszych badañ.
4. Srebro po przenikniêciu do wnêtrza komórki ma mo¿liwoœæ ³¹czenia
siê z enzymami. Zak³ócenie procesów metabolicznych zapobiega rozwojowi
komórki bakteryjnej.
Specyfikacja:

Zalety:
- Wysoka jakoœæ
- Zgodnoœæ FDA CFR Title 21
- Poprawia smak i zapach wody
- Usuwa chlor
- Usuwa zanieczyszczenia organiczne (benzen, toluen)
- Wk³ad wykorzystuj¹cy nanotechnologiê, posiadaj¹cy w³¹œciowoœci
bakteriostatyczne
- Przezroczysta obudowa – teraz widzisz co kupujesz
- Zwiêkszona ¿ywotnoœæ poprzez u¿ycie nanosrebra (odpornoœæ na rozwój bakterii)
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej z materia³ów wysokiej jakoœci

Z³o¿e: wêgiel aktywowany z ³upin orzechów kokosowych certyfikowany przez NSF, w³óknina
bakteriostatyczna
Przy³¹cze: 1/4" NPT
¯ywotnoœæ: 6 - 12 miesiêcy
Rozmiar: 2" x 10" (61 mm x 274 mm)
Przep³yw: 2.8 L/min (0.75 gpm)
Maks. ciœnienie pracy: 6 bar (90 psi )
Min. temp pracy: 2oC (35oF)
Maks. temp pracy: 45°C (113°F)
Materia³ obudowy oraz nakrêtki: PET
Oring: NBR
Usuwane zanieczyszczenia: Chlor, VOC's, w³aœciwoœci bakteriostatyczne

Zastosowanie:
Przep³yw

- systemy RO
- systemy podzlewozmywakowe
- dystrybutory wody
- lodówki i kostkarki do lodu

Nr kat #

AICRO-AB
Wa¿ne informacje:
- Nie u¿ywaæ do wody zanieczyszczonej mikrobilogicznie oraz wody o nieznanym pochodzeniu.
- Wk³ad pomaga w obni¿eniu zawartoœci zanieczyszczeñ w wodzie.
- Wymieniaj wk³ad co 6 - 12 miesiêcy (w zale¿noœci od jakoœci wody).
- W celu zapewnienia poprawnego dzia³ania filtra/wk³adu, sugerujemy dokonywaæ niezbêdnej
wymiany wk³adów zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta.
AQUAFILTER Gwarantuje ¿e produkt jest wolny od wad materia³owych i produkcyjnych, oraz ¿e
zosta³ wprowadzony legalnie do obrotu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych,
wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ycia, korzystania z przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem,
barku odpowiedniej konserwacji lub wymiany produktu.
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* ¯ywotnoœæ wk³adu zale¿y od iloœci przefiltrowanej wody oraz od stopnia jej zanieczyszczenia.

2” (61 mm)

Wszystkie zdjêcia Aquafilter, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa w³asnoœci intelektualnej s¹ wy³¹czn¹
w³asnoœci¹ firmy Aquafilter, Inc i nie mog¹ byæ wykorzystywane bez pisemnej zgody.
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