
MINI-L, MINI-C, Lavatrice

Dávkovací filtry proti zanášení vodním kamenem

Hlavní funkce:

Náplň 150g Siliphos, nebo polyfosfáty
Proti zanášení, rzi a vodnímu kameni

Snadno se připojí k myčce, boileru, kotli i pračce.
Dá se snadno znovu naplnit

 

Model Mini-L Mini-C Lavatrice
Náplň 150 g Siliphos 150 g Siliphos 150 g Polyfosfáty
Určení Myčky Boilery, kotle Pračky
Průtok 200 l / hod 200 l / hod 150 l / hod
Maximální vstupní tlak 8 barů 8 barů 8 barů
Max. teplota vody 30 °C 30 °C 30 °C
Max. teplota prostředí 40 °C 40 °C 40 °C
Objednací kód CEA-A-160000 CEA-A-170000 WF-1011900
Připojení 3/4“ 1/2“ 3/4“
Životnost jedné náplně 14.000 l 14.000 l 12.000 l
Rozměry v mm 55 x 165 65 x 165 55 x 120
Hmotnost 380 g 420 g 300 g

Siliphos je čirá krystalická látka, která je tvořena polyfosforečnany a křemičitany nejvyšší kvality. Ze 
zdravotního hlediska je Siliphos naprosto neškodný. Tyto látky jsou obsaženy např. v rybách, mase a 
celozrnném pečivu. Jsou nejen nezávadné, pro lidský organismus jsou dokonce nepostradatelné.

Polyfosfáty dodávané v dávkovači jako krystaly se samovolně rozpouštějí do vody, která protéká 
dávkovačem. Tyto látky se usazují na kovových částech a vytvářejí velice tenkou ochrannou vrstvu,  
která zabraňuje přímému kontaktu vody s kovem. Toto řeší problém rzi v trubkách a rezavé vody.  
Stejný účinek mají polyfosfáty i proti vodnímu kameni. Díky tomu, že potáhnou tenkým filmem kovové  
části, vodní kámen se přestane usazovat a přestane zhoršovat účinnost Vašeho spotřebiče, prodlouží  
se jeho životnost a ještě ušetříte na prostředcích na změkčení vody, které jste dosud museli kupovat.

Instalace dávkovače Mini-L, Mini-C, nebo Lavatrice před spotřebič nabízí ekonomickou cestu 
ochrany Vašeho kotle, myčky, nebo boileru. Protékající voda vyplavuje stopové množství Siliphosu 
(nebo polyfosfátů) a ten vytváří na plochách vystavených účinkům tvrdé vody ochrannou vrstvičku, 
která zamezuje usazování vodního kamene. Tím udržuje vysokou účinnost všech spotřebičů a 
redukuje náklady na údržbu a používání prostředků na změkčení vody.



Návod k použití dávkovacích filtrů:

1. Zavřete přívod vody do spotřebiče
2. Odšroubujte přívodní hadici spotřebiče od přívodního ventilu

3. Našroubujte dávkovací filtr, nezapomeňte na těsnění!
4. Našroubujte přívodní hadici spotřebiče na dávkovací filtr

5. Otevřete přívod vody do spotřebiče. V případě, že filtr prokapává, zkontrolujte jeho utažení a 
přítomnost těsnění

V případě že si nejste jisti jak nainstalovat dávkovací filtr, poraďte se s instalatérem, nebo Vaším 
prodejcem.
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