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- Wysoka jakość
- Konkurencyjna cena
- Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych 
  przez NSF
- Wyprodukowany z materiałów zgodnych 
  ze standardem FDA CFR-21 
- System wykorzystuje, innowacyjną, 
  bakteriostatyczną technologię nanosrebra 
  BACINIX™. 
- Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne 
  nie mniejsze niż 0,02 µm, w tym większość 
  bakterii i wirusów - technologia kapilarna - 
  ultrafiltracja
- Zawiera innowacyjne wkłady z przyłączem 
  typu "QM" (QUICK CONNECTOR MALE), 
  które nie wymagają użycia uszczelniaczy 
  (taśma teflonowa)
- 7 stopni filtracji wody
- W 100% przetestowany przez producenta
- Łatwy w montażu (zawiera w zestawie 
  niezbędne akcesoria)
- System wyposażony w nowoczesną wylewkę
- Doskonale poprawia smak i zapach wody
- Możliwość podłączenia do lodówki typu 
  SIDE-by-SIDE
- Produkuje czystą i bezpieczną wodę 
  w cenie o wiele niższej niż woda butelkowana
- System wyprodukowany w Unii Europejskiej

- System EXCITO-B doskonale poprawia smak 
  i zapach wody, uwydatniając tym samym smak 
  potraw i napojów.
- Usuwa większość bakterii i wirusów.
- Kompaktowy rozmiar sprawia że pasuje 
  do większości szafek kuchennych 
- Szczególnie polecany dla rodzin z małymi dziećmi, 
  ludzi którzy cenią wysoką jakość wykonania 
  i prowadzą nowoczesny, zdrowy tryb życia.

Made in EU

Siedmiostopniowy, podzlewozmywakowy system 
filtracji wody w estetycznej obudowie. 
Wyprodukowany z komponentów certyfikowanych 
przez NSF. 

System zawiera nowoczesne wkłady liniowe typu 
QM, które pozwalają na szybką i nieskomplikowaną 
ich wymianę, bez użycia specjalistycznych 
narzędzi. 

System usuwa z wody zanieczyszczenia takie jak: 
piasek, muł, zawiesiny, chlor, substancje 
organiczne, pestycydy, poprawia smak i zapach 
wody, a także obniża stężenie żelaza oraz redukuje 
twardość wody. 

®Złoże KDF  zastosowane we wkładzie AICRO-4-
QM obniża stężenie metali ciężkich, a także 
wykazuje właściwości bakteriostatyczne. 

Technologia ultrafiltracji (membrana UF) usuwa 
z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0,02 µm, 
w tym większość bakterii i wirusów, nie usuwając 
przy tym minerałów z wody.

Zalecenia:Zalety:Opis:

EXCITO-B
Siedmiostopniowy stopniowy ultrafiltracyjny 

systemfiltracji wody oparty 

na wkładach typu "QM"
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EXCITO-B
5 stopniowy ultrafiltracyjny system

filtracji wody oparty na wkładach typu "QM”

ELEMENT ZADANIE

AIPRO-20M-QM

AISTRO-2-QM

TLCHF-2T

AICRO-3-QM

AICRO-4-QM

Liniowy wkład mechaniczny 
Włóknina polipropylenowa 

Wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej, redukuje zanieczyszczenia 
mechaniczne (piasek, rdza, zawiesiny), nie mniejsze niż 20 mikronów.

Liniowy wkład węglowy
 Aktywowany węgiel 

z łupin kokosowych (GAC)

®Liniowy wkład węglowy ze złożem KDF
Aktywowany węgiel 

®z łupin kokosowych (GAC) i KDF

Liniowy wkład zmiękczająco-odżelaziający
Żywica jonowymienna wysokiej jakości

Dane techniczne:

Wymiary (wys x szer x dł): 438 x 100 x 360 (mm)
Przyłacze wodne: 1/2"
Temp. pracy: 2°C - 45°C (36ºF - 113ºF)
Przepływ: 1,9 l/m  (0.6 gpm) 
Ciśnienie: 3.5 bar (52.5 PSI)

Przetestowany przez producenta i w 100% 
bezpieczny, gotowy do montażu.

Zestaw zawiera:

- Wkłady wchodzące w skład zestawu EXCITO-B: 
  AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM
- Membrana UF: TLCHF-2T 
- chromowana wylewka: FXFCH17-C
- Przyłącze wody zasilającej: 1/2”
- Wężyki 1/4” do podłączenia systemu 
- Instrukcja
- Kolorowe opakowanie

Krok 1: Redukcja twardości wody.
Krok 2: Obniżenie stężenia żelaza.

®
Krok 1: KDF  wykazując zdolności bakteriostatyczne,
             chroni przed rozwojem skupisk bakterii.
             Obniża poziom żelaza i metali ciężkich.
Krok 2: Redukcja chloru, pestycydów, substancji organicznych, 
              poprawa smaku i zapach wody.

Membrana UF usuwa zanieczyszczenia 
mechaniczne w tym większość bakterii i wirusów.Liniowy wkład mechaniczny (technologia ultrafiltracji - membrana UF)

Niska zdolność filtracji - 0,02 mikrona

360 mm 100 mm

438 mm
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Dodatkowe akcesoria

FXFCH17-C
Wylewka

EXCITO-B-CLR-CRT
Zestaw 4 wkładów

TLCHF-2T
Membrana UF 2” Ogranicznik ciśnienia

PLV-0104-50
Klucz do szybkozłączek

AQCWW-W AIMIAO2_K
Mechaniczny czujnik 

przeciwzalaniowy

Aquafilter Inc. 
Hunt Valley 21030, USA

us@aquafilter.com

Aquafilter Europe  
91-222 Lodz, Poland

pl@aquafilter.com

Aquafilter Germany

de@aquafilter.com

15234 Frankfurt, Germany

Ważne informacje:
- Nie używać do wody zanieczyszczonej mikrobilogicznie lub niewiadomego pochodzenia. 
- System pomaga zmieszać stężenie zanieczyszczeń. Niektóre systemy filtracji wody pomagają redukować obecność mikroorganiznów wodzie, lub innych zanieczyszczeń mających wpływ na zdrowie.
- Zalecamy terminowe serwisowanie urządzenia (wymianę wkładów) w celu poprawnego działania systemu.
- Wkłady filtracyjne należy wymieniać raz na 3 - 6 miesięcy (w zależności od jakości wody).
- Membranę UF - TLCHF-2T  należy wymieniać raz na 6 - 12 miesięcy (w zależności od jakości wody).
AQUAFILTER gwarantuje że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz że został wprowadzony legalnie do obrotu. Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat i liczona jest od momentu sprzedaży produktu 
użytkownikowi końcowemu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, mechanicznych, wynikających z niewłaściwego użycia, korzystania z przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, barku odpowiedniej konserwacji lub nieterminowej 
wymiany wkładów lub użycia nieoryginalnych podzespołów zamiennych.
Zdecydowanie zalecamy instalowanie przed systemami filtrującymi zawór redukujący ciśnienie (PLV-0104). Zawór zapobiega przed nagłymi skokami ciśnienia lub uderzeniami hydraulicznymi, które mogą występować w rurach 
wodnokanalizacyjnych. Nie zainstalowanie zaworu może spowodować uszkodzenie filtra, a w szczególności do elementów pracujących pod ciśnieniem oraz wycieku wody. Producent nie opowiada za szkody powstałe w wyniku nie 
zastosowania w/w zaworu.

Elementy takie jak: znaki towarowe, logo, zdjęcia, opisy, stanowią własność intelektualną firmy Aquafilter i są jej wyłączną własnością. Elementy własności intelektualnej nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody firmy Aquafilter.

Wkład węglowy redukuje chlor, substancje organiczne oraz niektóre pestycydy. 
Poprawia smak i zapach wody

Nanosrebro jest znanym środkiem 
bakteriostatycznym. W momencie kiedy 
woda przepływa przez poszczególne
etapy filtracji wzbogacana jest w śladowe 
ilości nanosrebra rzędu 15-20 ppb. Te ilości 
zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów 
wewnątrz systemu filtracyjnego, co prowadzi 
do wydłużenia czasu składowania i 
zabezpiecza przed kolejnym skażeniem 
mikrobiologicznym.
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