
                                        ivóvíztisztító  2-es számú    Doulton kisberendezés 
                kisberendezés elnevezése Laica kancsók kancsó** Economy Water RO 102 EV Smart Ultracarb betéttel BWT „Bestlead” Ôskô Q Q201-es betéttel Comap Komeo

                                        ivóvíztisztító   RO membrános RO membrános RO membrános aktívszén és aktívszén és 
                        kisberendezés típusa kancsós kancsós visszasózó egységgel visszasózó egységgel by-pass rendszerrel kerámia töltet vízlágyító gyanta zeolit töltet KDF töltet

kis ólomtartalmú csapvíz 
(10–25 μgíIl) igen igen igen igen igen igen igen igen igen

közepes ólomtartalmú csapvíz 
(25–75 μg/l) nem nem igen igen igen igen igen igen igen (max. 50 μg/l)

nagy ólomtartalmú csapvíz 
(>75 μg/l) - - igen igen igen igen nem igen -

megjegyzés - - ólomtartalom 5 μg/l alá csökkenti ólomtartalom teljes eltávolítás ólomtartalom 5 μg/l alá csökkenti 5 μg/l alá csökkenti -
   teljes eltávolítása  a a by-pass beállítástól függôen teljes eltávolítása
     

mikrobiológiai - - közepes jelentôs közepes - - - -

nitrifikáció - - jelentôs kicsi kicsi - - jelentôs jelentôs

kevés ásványi anyag - - igen igen -  - - - -

fémek ezüst ezüst - ezüst nikkel, cink  - ezüst - réz, cink, nikkel

korlátozások 3 év  alatti gyermeknek 3 év alatti 3 év alatti gyermeknek 3 év alatti gyermeknek - - 3 év alatti gyermeknek 3 év alatti gyermeknek 3 év alatti gyermeknek
 nem javasolt gyermeknek és várandósnak  nem javasolt   nem ajánlott és várandósnak és várandósnak
  nem javasolt nem javasolt     nem ajánlott nem ajánlott

ár* 9900–39 990 Ft,  n. a. 60 500 Ft 64 990 Ft 198 900 Ft 37 500–60 900 Ft 255 euró 99 180 Ft 599 900 Ft
 ûrmérettôl és     a beépítés módja és a 
 kiviteltôl függôen     kiegészítôk függvényében

további információk

kockázatok

ólom határérték alá történő csökkentésére alkalmas a kapacitása végéig

 ivóvíz-utótisztító berendezések
ólomszűrésre alkalmas

Áttekintő táblázat
* Az itt közölt árak áfával együtt értendõk, és a VGF&HKL szaklap 2020november 2-án végzett saját 

gyûjtésén alapulnak. Hivatalos tájékoztatásnak, ajánlattételnek jelen összeállításunk nem minõsül!
** A termék gyártója nem járolt hozzá a termékadatok közléséhez!


