
Bảng thông số kỹ thuật

ACTIVATED CARBON BLOCK 13" (VN)
HỘP MỰC THAY THẾ / PHỤ KIỆN SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205268

Lõi lọc thô giai đoạn thứ hai được sử dụng với bộ lọc nước uống Stream

và Stream 5S.

Vật liệu lọc này được làm từ vỏ dừa và mang lại hiệu suất lọc vượt

trội.Than hoạt tính làm giảm lthuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và cặn đục,

hấp thụ clo, VOC và TTHM, và cũng có thể loại bỏ các kim loại nặng như

chì và thủy ngân. 

Các tính năng chính

Diện tích bề mặt carbon lớn giúp loại bỏ hạt hiệu quả

Vật liệu carbon chất lượng cao giúp tạo mùi vị dễ chịu hơn và hiệu suất
lọc cao hơn

Khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cả về nhiệt độ và vật liệu sẽ
đảm bảo hiệu suất tối ưu cho khối carbon

Lõi lọc bọc kín hợp vệ sinh

Hệ thống “Đẩy và nhấn” giúp thay bộ lọc dễ dàng



Bảng thông số kỹ thuật

Loại ACTIVATED
CARBON

BLOCK 13" (VN)

Phần số 205268

Thông số kỹ thuật

Chiều dài của phương tiện lọc 13 in

Các công đoạn lọc 1 Cấp bậc

Cấp lọc 1 Khối than hoạt
tính - 0,5 μm



Bảng thông số kỹ thuật

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.


