
Bảng thông số kỹ thuật

STIEBEL HOUSE PS-2 (VN)
SỬ DỤNG TẠI NHÀ SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205260

Bộ lọc sơ cấp Stiebel House Pleated Sediment (Stiebel House PS-2)

có các kích thước lỗ 1, 5, 10, 20, 50 và 100 micron.Được làm từ

polypropylene thông qua một quy trình kéo sợi thổi chảy đặc biệt,

Stiebel House PS giữ lại một cách hiệu quả các chất gây bẩn như rỉ sét,

tảo, cát, đất, bụi và tạp chất trên bề mặt lớn và bền của máy, giúp nước

uống đạt chất lượng siêu sạch.Đá Silverlite ức chế sự phát triển của vi

khuẩn bên trong vỏ bộ lọc và giữ cho bộ lọc luôn mới.Đá chống vôi hóa

có chứng nhận NSF 60 làm giảm cặn vôi hóa bằng cách làm chậm lại phản

ứng giữa canxi, magiê và bicarbonate, giữ cho phụ kiện vệ sinh của bạn

sạch bóng.Bộ lọc sơ cấp Stiebel House PS là sự lựa chọn hoàn hảo để lắp

đặt cho bộ lọc tại cả điểm đầu vào và điểm sử dụng.

Các tính năng chính

Cải thiện chất lượng nước bằng cách loại bỏ các chất gây ô nhiễm

Chất liệu lọc dạng nếp gấp bền và xốp

Gián tiếp cải thiện lưu lượng nước bởi ít bị tắc hơn, do đó ít phải bảo trì
các phụ kiện vệ sinh hơn.

Giảm cặn lắng vôi hóa với bóng chống vôi hóa giúp các phụ kiện vệ sinh
luôn sạch bóng

Đá Silverlite giúp tăng mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống lọc

Có thể sử dụng máy với nhiều nguồn nước khác nhau
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Loại STIEBEL HOUSE
PS-2 (VN)

Phần số 205260

Thông số kỹ thuật

Chiều cao 610 mm

Độ rộng 185 mm

Độ sâu 210 mm

Trọng lượng 10 kg

Loại bộ lọc Bộ lọc trước
POE / POU

Kiểu lắp ráp Thiết bị
gắn tường

Màu sắc đen

Các công đoạn lọc 3,0 Cấp bậc

Cấp lọc 1 Trầm tích - 10 μm

Cấp lọc 2 Đá silberlit

Cấp lọc 3 Quả cầu tinh thể
polyphosphat
chống cứng
được chứng
nhận NSF 60

Phạm vi nhiệt độ 4 - 38 °C

Áp suất vận hành tối đa 15 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu 1,5 MPa

Lưu lượng thể tích tối đa 15 l/min

Áp lực nước tối đa 5 MPa
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Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi 1800 888822
Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ
điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã
sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm
phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.


