
Purificarea apei

Ce este FT LINE 3
Este un sistem pentru purificarea apei care poate fi instalat 

atat pe apa de retea cat si de put 
si este destinat montarii pe 

apa rece la o chiuveta.

Cum funcționează FT LINE 3
Prima treapta de filtrare este un cartus filtrant 

din polipropilena cu finete de filtrare la 5 microni. 
Are rolul de a opri sedimente in suspensie (mizerie) 

si rol de prefiltrare pentru filtrele urmatoare.
A doua treapta de filtrare este cu carbune activ granular GAC. 

Carbunele activ folosit este CALGON, cu putere 
foarte mare de adsorbtie.

A treia treapta de filtrare, ultrafiltrarea,
la o finete de 0.1 microni, are rol de filtrare 

inclusiv a bacteriilor patogene 
cum ar fi E. coli, Holera, 

Klebsiella Terrigena, 
Salmonela Typhi, 

Shigella, 
chisturi precum 

Cryptosporidium, 
Giardia Lambia 

si virusuri, fungi. 
In plus scade turbiditatea 

si filtreaza plumbul din 
retelele vechi de apa.
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Continut pachet si specificatii:

Contine:
• filtru Ft-82 sedimente, 5 microni
• filtru Ft-83 cu carbune activ granular
• membrana ultrafiltrare Ft-91
• suport filtre si membrana
• robinet chiuveta model Oslo
• conector apa rece 3/8”
• furtun 3/8”
• restrictor debit 1 LPM
Recomandat pentru uz casnic. 
Cod produs: 795450

Specificatii:
Dimensiuni cutie:  405 x 425 x 130mm

Greutate: 3,3 Kg
Presiune maxima: 4 bari

Debit maxim: 1 LPM
Capacitate de filtrare estimata: 10.000 litri

Temperatura maxima apa: 38⁰C
Temperatura minima apa: 2⁰C
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Tehnologie avansata de filtrare: filtru de sedimente + carbune activ + ultrafiltrare.
Nu elimina ionii de calciu si magneziu!

Prima treapta de filtrare este un cartus din polipropilena cu finete de filtrare la 5 microni. 
Are rolul de a opri sedimente in suspensie (mizerie) si de prefiltrare pentru filtrele urmatoare.

A doua treapta de filtrare este cu carbune activ granular (GAC). 
Carbunele activ folosit este CALGON, cu putere foarte mare de adsorbtie.

A treia treapta de filtrare, ultrafiltrare, la o finete de 0.1 microni, are rol de filtrare inclusiv a 
bacteriilor patogene cum ar fi E. coli, Holera, Klebsiella Terrigena, Salmonela Typhi, Shigella, 
chisturi precum Cryptosporidium, Giardia Lambia si virusuri, fungi. In plus scade turbiditatea si
filtreaza plumbul din retelele vechi de apa.

Caracteristici tehnice filtru apa FT Line 3:
• Presiune de intrare >1,5 bar
• Presiune maxima 4 bar
• Debit 1 l/min (in functie de presiunea apei)
• Dimensiuni 310 x 270 x 75 mm

Utilizare filtru apa FT Line 3:
Conceput pentru a fi montat la bucatarie si utilizat
pentru consum de apa pentru prepararea ceaiului
si a cafelei, prepararea hranei zilnice etc.
Se utilizeaza doar cu apa de retea publica sau
a carei calitate este cunoscuta, numai pe apa rece, 
niciodata pe apa calda.

Montaj filtru apa FT LINE 3:
Se monteaza foarte simplu. Se racordeaza sistemul, 
sub chiuveta, la reteaua de apa prin piese de bransare
din kitul de instalare si bateria din furnitura, pe chiuveta.

Schimbarea cartuselor filtrante:

Filtrele se schimba foarte usor prin insurubare si desurubare fara a fi nevoie de interventia unui specialist. Tipul acesta de 
filtru permite oricui si fara cunostinte tehnice sa schimbe in mai putin de 5 minunte, toate cartusele filtrante. 

Un avantaj al acestor cartuse este schimbarea igienica a filtrelor, fiind imposibil de contaminat prin atingerea cu mainile. 
Primul cartus cu polipropilena se schimba aproximativ la 6 luni, in functie de calitatea apei si de cantitatea consumata. 

Al doilea cartus cu carbune activ granular (GAC), se schimba la un interval de 12 – 24 luni sau maxim 10.000 l apa, in 
conditiile in care prima treapta de filtrare a fost schimbata la timp. Al treilea cartus, cel de ultrafiltrare, se schimba o data la 

doi ani sau maxim 10.000 l apa, in conditiile in care cartusele dinaintea acestuia au fost schimbate la timp. 

Garantia filtrului FT LINE 3 este de doi ani.
Cartusele filtrante si garniturile sunt consumabile si nu intra sub incidenta garantiei.
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IMPORTANT:
Nu se folosește pentru filtrarea apei care este vizual contaminată (tulbure) sau care este în mod evident contaminată cu apă
de canalizare. Contaminanții sau alte substanțe eliminate sau reduse de către FT LINE 3 nu sunt neapărat prezente în apa
tuturor utilizatorilor. Nu se folosește pentru filtrarea apei a cărei calitate nu este cunoscută.
Pentru o funcționare corectă, este necesară montarea completă a sistemului care include: elemente filtrante, suport filtre,
furtune de legatură, robinet. Acesta trebuie racordat la conducta de apă rece, iar robinetul montat la chiuvetă.
Cartușele filtrante sunt componente care trebuiesc schimbate periodic conform recomandarilor producatorului.

Model Cod Descriere Greutate, 
grame

Presiune
maxima, 

bari

Debit
maxim, 

LPM

Capacitate 
filtrare, 

litri

Ft-82 545950 Filtru sedimente
polipropilena 5microni 
– prefiltrare osmoza, UF

300 8,6 3,78 11340

Ft-83 546750 Filtru carbune activ
granular – elimina clor, 
gust, miros, culoare

450 8,6 1,9 7560

Ft-85 790052 Rasina pentru 
dedurizare – ex. 
catering, protectie
expresoare, etc

600 8,6 0,5 800 
(10⁰dF)

Ft-87 790350 Reglare pH si
mineralizare – pentru 
uz casnic, dupa osmoza

700 8,6 1,0 10000

Ft-88 547551 Carbune activ cu argint
- cu efect bacteriostatic, 
uz casnic/catering

750 8,6 1,0 10000

Ft-89 790051 Mix rasina pentru 
demineralizare – ex. 
laboratoare unde sunt
necesare mici cantitati
de apa demineralizata

500 8,6 0,5 2000

Ft-91 547552 Cartus ultrafiltrare –
filtrare la 0,1 microni –
ex. casnic, catering

450 4 1,5 Functie
de 

calitatea
apei

Ft-92 790363 Carbune activ bloc 500 8,6 3,78 7500
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