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Purificator apa EXCITO-B compact, accesibil si simplu de montat, este un filtru pentru purificarea apei de retea, insa si 
apei de put cu o pretratare initiala corespunzatoare. Se monteaza sub chiuveta de la bucatarie, iar robinetul pe unde va 
curge apa filtrata va fi montat deasupra chiuvetei (suplimentar fata de cel existent pentru apa menajera). Designul 
elegant al filtrului il face potrivit pentru orice bucatarie moderna, iar dimensiunile lui reduse ii confera calitatea de a se 
incadra perfect in orice bucatarie. 

Filtrarea se face cu ajutorul a patru cartuse si o membrana capilara ce filtreaza la 0.02 µ. Pentru fiecare cartus s-a 
folosit tehnologia cu ioni de argint Bacinix™, ce asigura o protectie antibacteriana.

Apa astfel purificata se poate folosi pentru consumul zilnic, pentru prepararea ceaiului si a cafelei, pentru spalat fructe si legume, 
pentru gatit.

Beneficiile filtrului Excito B il fac ideal pentru familia ta:

- se reduce substantial bugetul in ceea ce priveste apa de consum (pret redus consumabile)

- nu mai este nevoie sa achizitionati apa plata, deci scapati de caratul bidoanelor

- apa ta nu va sta in depozite, tratarea se face la tine acasa la momentul consumului

- nu elimina mineralele din apa 

- nu elimina apa la drenaj.
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Mai jos puteti observa cele 7 etape de filtrare:

1. filtrare de sedimente - cartus alcatuit din polipropilena, cu porozitate la 20 

microni –indeparteaza mizeria, rugina, nisipul, malul, etc.

2. eliminare duritate si fier din apa - cartus alcatuit dintr-un pat de rasina 

schimbatoare de ioni ce reduce/ elimina duritatea si fierul din apa

3. cartus cu carbune granular din coaja de nuca de cocos- contine carbune 

special, activat ce elimina 99% din chimicalele organice, pesticide, ierbicide, 

clorul, mirosul, gustul si culoarea apei, precum si multi alti contaminanti nocivi 

pentru organismul uman.

4. cartus filtrant compus din KDF si GAC Coconut

- KDF-ul este un mediu de filtrare special, ce protejeaza impotriva dezvoltarii 

bacteriilor si elimina metalele grele cum ar fi: mercur, arseniu, plumb,cadmiu, 

etc.

- GAC Coconut : este un mediu de filtrare format din coaja de nuca de cocos, 

maruntita, tratata chimic.Este creat pentru a elimina 99% din clor,substante 

organice, si imbunatatirea finala a mirosului si gustului apei.

5. membrana de Ultrafiltrare - membrana capilara ce elimina toti contaminantii 

de pana la 0.02 microni, bacterii, fungi, spori si anumite virusuri.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni [H x W x L] 438 mm x  100mm x  360mm

Temperatura de lucru 2°C - 23°C

Presiune minima/maxima 1.5-6 bar (optim 3.5 bar)

Debit 1.9 l/min

Conexiune alimentare ½”

Conexiune furtun Conector quick-change

Furtun ¼’’

Baterie FXFCH17-C

Model cartus Inline 2 ½”



Sisteme profesionale pentru tratarea si potabilizarea apei!

www.statiidefiltrare.ro

COMPONENTA SISTEM:

- Carcasa filtru

- Set complet cartuse filtrante

- Adaptori pentru conectare

- Baterie suplimentara pentru chiuveta

- Furtune de alimentare si cheie speciala pentru cartusele Quick Change

- kit alimentare purificator apa

CONSUMABILE :

Set cartuse : AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM

Perioada de inlocuire 3-6 luni

Membrana Ultrafiltrare TLCHF - 2T- Finete de filtrare 0.02 Microni 

Perioada de inlocuire -6- 12 luni

*Perioda de inlocuire depinde de calitatea apei brute si de consumul de apa.


