


Budowa systemu Alice 

 

Wytrzymała obudowa wykonana z 
wysokiej jakości tworzywa 

Wbudowany membranowy 
zbiornik na wodę 

Wysokowydajne wkłady liniowe 
2,5” serii CS 

Wbudowana pompa podnosząca 
ciśnienie 

Dete ktor jakości wody 

Czujnik przeciwzalaniowy 

Alarm wymiany filtrów

Elektroniczny układ 
sterujący 



Zalety systemu Alice 

Innowacyjna technologia 
Alarm wymiany filtrów 
Detektor jakości wody 
Czujnik przeciwzalaniowy 
Wbudowana pompa 
podnosząca cisnienie 
Wbudowany zbiornik  
Przyłącza gwarantujące szybki 
i łatwy montaż 

Niezawodna jakość idąca w parze 
z innowacyjnym wyglądem 
Kompaktowy rozmiar 
Nowoczesna  wylewka wykonana 
z materiału wolnego od metalu 
System w pełni certyfikowany 
Estetyczne opakowanie 
System oparty na złaczkach John 
Guest

Bardzo łatwe i wytrzymałe 
podłączenia wody 



Instrukcja obsługi Panelu 

Wskaźniki świetlne Sygnał Dźwiękowy Znaczenie 

Zasilanie Czujnik 
nieszczelności 

Wskaźnik 
jakości wody TEST 

System nie ma zasilania 

Wskaźnik niskiej jakości 
wody (+ przycisk testujący)

Wskaźnik dla optymalnej 
jakości wody (+ przycisk 
testujący)

Wyciek wody został 
wykryty. System jest 
zablokowany

Wkłady muszą zostać 
wymienione. 

Przekroczony 
termin żywotności 
wkładów.



Wkłady zastosowane w systemie
Alice 

Ekskluzywne dedykowane wkłady dla systemów firmy Puricom! 

Wkład mechaniczny 
Green Filter CS 

Wkład węglowy 
wstępny Green Filter CS 

Wkład węglowy 
wstępny Green Filter CS 

Wkład węglowy 
końcowy Green Filter CS 

Wkład mechaniczny 5 
mikronów (CS) - oczyszcza 

wodę z zanieczyszczeń 
stałych (mechanicznych)

Wkład węglowy wstępny 
(CS) - ma za zadanie 

oczyścić wodę z chloru, 
poprawić walory 

zapachowe i smakowe 
wody

Wkład węglowy wstępny 
(CS) - ma za zadanie 

oczyścić wodę z chloru, 
poprawić walory 

zapachowe i smakowe 
wody

Wkład węglowy końcowy 
(CS) - ma za zadanie 

oczyścić wodę z chloru, 
poprawić walory 

zapachowe i smakowe 
wody oraz usunąć 

toksyczne związki z wody



Wymiary systemu Alice 
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280 170 
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DANE TECHNICZNE ALICE
Wydajność nominalna (l/dzień) 
Stopień doczyszania membrany osmotycznej
Maks. ilość jednostek TDS w wodzie zasilającej mg/l (ppm) 
Min. - Maks. temperatura  (oC) pracy
Min. - Maks. ciśnienie (bar) pracy 
Rozmiar: szerokość x głębokość x wysokość (cm) 
Waga (kg)
Zasilanie elektryczne 
Całkowita objętość zbiornika na wodę (l) 
Pojemność użytkowa zbiornika wody (l) 
Wskaźnik jakości wody 
Czujnik nieszczelności
Alarm wymiany filtrów
Wbudowana pompa podnosząca ciśnienie
Wydajność nominalna membrany (GPD)
Filtr sedymentacyjny 
Filtr węglowy

225 

95-98% 

2000 
2-40 

3-6 
26 x 41 x 43

10 
8
Tak

75 
1 
3

16 
Zasilacz 24 W

Wszystkie prawa zastrzeżone Polaqua Group

Tak

Tak
Tak



Certyfikacja systemów Alice 

 

Polaqua Group Sp. Jawna jako oficjalny dystrybutor 
Puricom Europe oferuje szeroki asortyment produktów. 

Zapraszamy do kontaktu! 

Polaqua Group Sp. Jawna 
ul. Żmigrodzka 41/49 

60-171 Poznań 

trade@polaquagroup.com 
export@polaquagroup.com 

tel. + 48 61 867 76 48 
+ 48 61 867 89 64 

ISO 9001 
zarządzanie 
jakością w 
organizacji 

Hiszpańskie 
stowarzyszenie 

powołane do kontroli 
i analizy wody pitnej 

Stowarzyszenie 
reprezentujące interesy 
łańcucha dostaw wody 

i ścieków w Europie 

Certyfikat dotyczący 
jakości 

wody pitnej w USA i na 
całym świecie 

Wymagania 
dyrektyw 

Unii Europejskiej 




