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EXCITO-CL
5 stopniowy alkaliczny system filtracji wody,
wykorzystuj¹cy technologiê
opart¹ na nanosrebrze BACinix™

Filtr alkalizuj¹cy wodê

Opis:

Zalecenia:

Profesjonalny system podzlewozmywakowy, produkuj¹cy wodê
alkaliczn¹. Filtr zasta³ zaprojektowany dla ludzi, którzy ceni¹
wysok¹ jakoœæ wykonania oraz prowadz¹ zdrowy tryb ¿ycia.

Pij codziennie do 2 litrów czystej, alkalicznej i jonizowanej wody
z systemu EXCITO-CL. Alkaliczna i jonizowana woda dociera do
mózgu w ci¹gu niespe³na minuty co wspomaga procesy
koncentracji. Alkaliczna i jonizowana woda, szybciej jest
wch³aniana przez organizm przyspieszaj¹c procesy
metaboliczne oraz szybciej wyp³ukuje toksyny z organizmu.

Krystalicznie czysta, alkaliczna oraz jonizowana woda jest
doskona³ym antyoksydantem, który pomaga zmiataæ wolne
rodniki, odpowiedzialne m.in. za szybsze starzenie siê naszego
organizmu, a tak¿e za przyczynianie siê do rozwoju chorób
nowotworowych.

Zanurzenie w alkalicznej wodzie jonizowanej warzyw i owoców
pozwala na usuniêcie szkodliwych dla zdrowia pestycydów bez
utraty cennych minera³ów w nich zawartych.

Alkaliczna i jonizowana woda dostarcza do organizmu du¿e
iloœci niezbêdnych minera³ów takich jak: wapñ, magnez.

Zalety:

W systemie EXCITO-CL zastosowano technologiê BACinix™
bazuj¹c¹ na nanosrebrze, dziêki temu wk³ady odporne s¹ na
rozwój flory bakteryjnej.
W sprzeda¿y system oferowany jest w estetycznej
obudowie, z kompletem przy³¹czy umo¿liwiaj¹cych
prawid³ow¹ instalacjê oraz osobnym kranikiem.

Nanosrebro jest znanym úrodkiem
bakteriostatycznym. W momencie kiedy
woda przepùywa przez poszczególne
etapy filtracji wzbogacana jest w úladowe
iloúci nanosrebra rzædu 15-20 ppb. Te iloúci zapobiegajà rozwojowi
mikroorganizmów wewnàtrz systemu filtracyjnego, co prowadzi
do wydùuýenia czasu skùadowania i zabezpiecza przed kolejnym
skaýeniem mikrobiologicznym.

Wymiar (H x W x L): 438 mm x 100 mm x 360 mm
Przy³¹cze wodne: 1/2”
Temp pracy.: 2°C - 45°C (36ºF - 113ºF)
Przep³yw: 2,9 l/min. (0.76 gpm)
Maks. ciœnienie pracy: 6 bar (90 PSI)

Zanurzenie w alkalicznej wodzie jonizowanej miêsa lub ryb na
czas ok. 30 min pozwala na wyeliminowanie resztek krwi oraz
eliminuje nieprzyjemny zapach ryb.

Alkaliczna i jonizowana woda doskonale wp³ywa na pH p³ynów
naszego organizmu, tworz¹c œrodowisko zasadowe, dziêki
czemu skutecznie zmniejsza liczbê zachorowañ np. na
mia¿d¿ycê.

Oprócz funkcji alkalizacji i jonizacji wody system usuwa z wody
zanieczenia takie jak: czêœci sta³e (piasek, rdza, mu³), chlor,
substancji organiczne, redukuje twardoœæ, stê¿enie jonów ¿elaza
i metali ciê¿kich. Doskonale poprawia smak i zapach wody.

Informacje techniczne:

- Wysoka jakoœæ
- Konkurencyjna ceny
- Szybka dostawa produktu
- BACINIX™ technologia oparta na nanosrebrze, zapewnia
ochronê przeciwdrobnoustrojow¹ zapewniaj¹c d³u¿sz¹
¿ywotnoœæ wk³adów
- Obni¿a ORP, podnosi pH wody
- Skuteczne zmiata wolne rodniki
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Ergonomiczny kszta³t
- "See True" - przezroczyste wk³ady liniowe
- Wyprodukowany z materia³ów zgodnych ze standardem
FDA CFR-21
- Poprawia smak i zapach wody
- System wyposa¿ony zosta³ w nowoczesny kranik oraz
wszystkie akcesoria niezbêdne do prawid³owej instalacji
- W 100% przetestowany przez producenta

438 mm

360 mm

100 mm

Zestaw zawiera:
- typy wk³adów wchodz¹ce w sk³ad
EXCITO-CL: AIPRO-1M-CL, AISTRO-L-CL,
FCCBL-S-CL, AIFIR-100, AICRO-AB
- Chromowany kranik: FXFCH17-C
- Przy³¹cze wody 1/2”
- Wê¿yk 1/4” do po³¹czeñ
- Komplet akcesoriów
- Instrukcja monta¿u
- Kolorowe opakowanie
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EXCITO-CL
5 stopniowy alkaliczny system filtracji wody,
wykorzystuj¹cy technologiê
opart¹ na nanosrebrze BACinix™
ORP: + 10 mV
+ 200 mV

Nr. kat

Stopieñ

Wk³ad

Zadanie

AIPRO-1M-CL

1

Mechaniczny
W³óknina polipropylenowa

2

Z³o¿e jonowymienne
Wysokiej jakoœci ¿ywica jonowymienna

Redukuje twardoœæ wody

Wk³ad wêglowy blok (2 w 1)
Wyt³aczany aktywowany blok wêglowy
oraz inne z³o¿a filtruj¹ce

Krok 1: Usuwa chlor oraz zanieczyszczenia organiczne,
poprawia smak, zapach, kolor
Krok 2: Redukuje poziom ¿elaza, metali ciê¿kich,
usuwa pestycydy

Alkalizowanie wody & ORP (3 w 1)
Podnosi pH ,obni¿a ORP do -200 mV,
efektywne zmiatanie wolnych rodników

Krok 1: Doskonale zmiata wolne rodniki, poprawia
smak i zapach wody
Krok 2: Obni¿a ORP do -200 mV
Krok 3: Podnosi pH wody p³ynów organizmu,
podnosi pH wody

ORP: + 200 mV
+ 400 mV

ORP: -200 mV*
woda
mineralna
butelkowana

Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne:
piasek, rdza, zawiesiny nie mniejsze ni¿ 5 µm.
SODA

AISTRO-L-CL

FCCBL-S-CL

AIFIR-100

AICRO-AB

3
4

5

ORP: + 200 mV
+ 400 mV

woda kranowa

ORP: + 200 mV
+ 400 mV

6

cola

Wk³ad z wêglem z ³upin orzechów kokosowych
oraz w³óknin¹ wykonan¹ w technlogi BACinix™
Wêgiel z ³upin orzechów kokosowych
bakteriostatyczne w³aœciwoœci

5

7

8
9

4

sok
pomarañczowy

10

3

Krok 1: Koñcowe uzdatnienie wody: poprawa,
smaku, zapachu, koloru
Krok 2: W³aœciwoœci bakteriostatyczne, zwiêkszenie
¿ywotnoœci wk³adu poprzez zabezpieczenie
go przed rozwojem flory bakteryjnej.
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Alkaliczna zdrowa woda
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* zale¿y od jakoœci wody.
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Czas, min
1000 ml próbki zebrano w okreúlonym okresie czasu. Przepùyw zostaù ustawiony na 1,7 l/min.

Wyýsza wartoúã TDS po systemie EXCITO-CL jest spowodowana wzbogaceniem wody w minera³y.

Akcesoria:
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pH after EXCITO-CL

AIPRO-1MS-CL
FXFCH17-C
Wk³ad
pojedynczy kranik
mechaniczny

AISTRO-L-CL
Wk³ad
zmiêkczaj¹cy

FCCBL-S-CL
Wk³ad
wêglowy - blok

AIFIR-100
2" specjalistyczny
wk³ad obni¿aj¹cy
ORP do poziomu
- 200 mV

AICRO-AB
2" specjalistyczy
wk³ad z aktywowanym
wêglem z ³upin
orzechów kokosowych
oraz w³óknin¹
bakteriostatyczn¹

4
2
0
0

PLV-0104-80
AIMIAO2_K
AQCWW-W
Zawór ograniczaj¹cy ciœnienie
Mechaniczny czujnik
Klucz
przeciwzalaniowy
do szybkoz³¹czek
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Czas, min
1000 ml próbki zebrano w okreúlonym okresie czasu. Przepùyw zostaù ustawiony na 1,7 l/min.

Wa¿ne informacje:
- Nie u¿ywaæ do wody zanieczyszczonej mikrobilogicznie lub niewiadomego pochodzenia.
- System pomaga zmieszaæ stê¿enie zanieczyszczeñ. Niektóre systemy filtracji wody pomagaj¹ redukowaæ obecnoœæ mikroorganiznów wodzie, lub innych zanieczyszczeñ maj¹cych wp³yw na zdrowie.
- Zalecamy terminowe serwisowanie urz¹dzenia (wymianê wk³adów) w celu poprawnego dzia³ania systemu.
- Wk³ady filtracyjne nale¿y wymieniaæ co 3 lub 6 miesiêcy (w zale¿noœci od jakoœci wody.
- Wymieniaæ wk³ady (AICRO-AB, AIFIR-100) co 6 lub 12 miesiêcy (w zale¿noœci od jakoœci i iloœci filtrowanej wody).
AQUAFILTER gwarantuje ¿e produkt jest wolny od wad materia³owych i produkcyjnych oraz ¿e zosta³ wprowadzony legalnie do obrotu. Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat i liczona jest od momentu sprzeda¿y produktu u¿ytkownikowi koñcowemu. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeñ, mechanicznych, wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ycia, korzystania z przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, barku odpowiedniej konserwacji lub nieterminowej wymiany wk³adów lub u¿ycia nieoryginalnych podzespo³ów zamiennych.
Zdecydowanie zalecamy instalowanie przed systemami filtruj¹cymi zawór redukuj¹cy ciœnienie (PLV-0104). Zawór zapobiega przed nag³ymi skokami ciœnienia lub uderzeniami hydraulicznymi, które mog¹ wystêpowaæ w rurach wodnokanalizacyjnych. Nie zainstalowanie
zaworu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie filtra, a w szczególnoœci do elementów pracuj¹cych pod ciœnieniem oraz wycieku wody. Producent nie opowiada za szkody powsta³e w wyniku nie zastosowania w/w zaworu.

Wszystkie zdjêcia Aquafilter, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa w³asnoœci intelektualnej s¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ firmy Aquafilter, Inc i nie mog¹ byæ wykorzystywane bez pisemnej zgody.
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