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FISA TEHNICA 

KIT FILTRU <aquaPUR>  

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                             

� Filtrele AquaPUR, recomandate pentru filtrarea apei de băut, acoperă o gamă dimensională 

mare din dorința de a satisface cat mai multe necesități. Cu dimensiuni de 5”, 7”, și  10” și 

inserturi din alamă de ½”, 3/4” și 1” sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor care necesită 

filtrarea apei la punctele de utilizare/consum (POU ex: sub chiuvetă, direct la bateria chiuvetei 

etc.) dar și la punctele de intrare a sistemului de alimentare cu apă (POE ex: la intrarea in casă, la 

alimentarea sistemelor de irigații prin picurare, aspersie). 

� Filtrele fără cartuș lasă posibilitatea utilizatorului să aleagă modelul de cartuș filtrant necesar 

rezolvării problemelor specifice. 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                   

�Paramentrii de functionare: 

� Presiune: 2÷6 bar 

� Temperatura apei: 5÷30oC 

 

�Componente: 

� pahar filtru de 5, 7 sau 10”, din SAN transparent sau albastru 

opac 

� capac filtru din PP ranforsat cu talc cu racord de conectare 

de½”, ¾”  sau  1” din alama CW617N; 

� garnitura O  - etanansare intre pahar si capac;  

� suport de prindere pe perete; 

� cheie de strangere. 

 
�Dimensiuni : 

Tip 

[inch] 

Racord 

[inch] 

L  x l x h 

[mm] 

Masa 

[kg] 

 

5” ½’' 115x145x232 0.731 

¾’’ 0.725 

1’’ 0.708 

7’’ ½’' 115x145x280 0.797 

¾’’ 0.790 

1’’ 0.773 

10’’ ½’' 115x145x354 0.901 

¾’’ 0.893 

1’’ 0.882 
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�Identificare/codificare produse:  

! – produse pe baza de comanda 

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare                                                                        
�Ambalare ca in imagine: 

  

� Pachetul de livrare cuprinde : filtru echipat cu suport, cheie si instructiuni de montare.  Nu 

conține cartușul filtrant. 

� Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (exceptie neincalzit in timpul 

sezonului rece) in conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de 

transport. Observati etichetele in timpul manipularii si tranportului produsului.  

�Cutiile se manipuleaza cu grija, nu se arunca, nu se pun greutati pe acestea. 

DENUMIRE ARTICOL COD  

KIT FILTRU <aquaPUR> 5" D.1/2" AQUA00110000520 

 

KIT FILTRU <aquaPUR> 5" D.3/4" AQUA00110000525 

!KIT FILTRU <aquaPUR> 5" D.1" AQUA00110000532 

!KIT FILTRU <aquaPUR> 7" D.1/2" AQUA00110000720 

KIT FILTRU <aquaPUR> 7" D.3/4" AQUA00110000725 

KIT FILTRU <aquaPUR> 7" D.1" AQUA00110000732 

!KIT FILTRU <aquaPUR> 10" D.1/2" AQUA00110001020 

KIT FILTRU <aquaPUR> 10" D.3/4" AQUA00110001025 

KIT FILTRU <aquaPUR> 10" D.1" AQUA00110001032 

 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 5" D.1/2" AQUA00120000520 

 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 5" D.3/4" AQUA00120000525 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 5" D.1" AQUA00120000532 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 7" D.1/2" AQUA00120000720 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 7" D.3/4" AQUA00120000725 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 7" D.1" AQUA00120000732 

!KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 10" D.1/2" AQUA00120001020 

KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 10" D.3/4" AQUA00120001025 

KIT FILTRU <aquaPUR> ALBASTRU 10" D.1" AQUA00120001032 
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�Produsul trebuie sa fie depozitat in incinta uscata si bine ventilata, protejat  impotriva 

deteriorarilor mecanice, la impactul cu umiditatea si substante chimice agresive.  

�Pastrati produsul in ambalajul original la o temperatura ambientala cu valori cuprinse intre 4 ÷ 

40 ºC si la o umiditate relativa a aerului de pana la 80%, la o distanta de cel putin 1m la distanta 

de surse de caldura. 

4. Garantie                                                                                                                          

�2 ani in baza facturii de achizitie Valrom.  

5. Punere in opera                                                                                                                           

�Conform  instructiunilor care sunt in cutie.  

� Kitul filtru se monteaza NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece. 

� Kitul filtru se monteaza in incinte protejate de ingheț si  temperaturi excesive 

� Nu conține cartușul filtrant.  Cartușul se alege in funcție de calitatea apei de filtrat. 


