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PWS

Água pura sem gosto de cloro e livre de odores

Portable Water System

PWS - F2

PWS - F1

Os Filtros PWS F1 e F2 são uma garantida total de qualidade do bem estar e da saúde. A importância
da água na vida humana é fundamental para a saúde de todos. O Filtros PWS é ideal para a família e
perfeito para indústria e comércio. Os filtros PWS oferecem a máxima tecnologia em sistemas de
purificação de água, garantido confiança e segurança.

Benefícios

Aplicações

Garantia
18 meses para os Filtros F1
3 anos para os Filtros F2

Padarias;
Supermercados;
Hospitais;
Laboratórios;
Indústrias;
Escolas;
Universidades;
Restaurantes;
Cozinhas Industriais;
Residências;
Condomínios;
Cantinas;
Lanchonetes;
Fast-foods.

Sistema de auto-limpeza
O sistema de auto-limpeza evita
incrustações de impurezas.
Instalação Gratuita
Serviço de instilação gratuito com o
suporte de técnicos especializados.
Economia
Toca de refis a cada 3 anos.

Rua Visconde de Sepetiba, 57b Centro – Niterói – RJ
CEP: 24020 – 206

Tel. (21) 2609 – 8901
www.filtrabem.com

PWS

Água pura sem gosto de cloro e livre de odores

Portable Water System

Características

Elementos Filtrantes

1°Areia Clássica
Apropriada para polimento no sistema de filtração.
2°Quartzo Cristalino
Nesta fase, em grânulos de maior volume, retêm as impurezas e
sujeiras em suspensão, vindas da rede pública, tais como barro,
ferrugem, areia e demais partículas, ou através de incrustações
(canos e tubulações antigas).
3° Carvão Ativado
Elimina gostos e odores da água, elimina o gosto e cheiro do cloro.
4° Carvão Ativado Impregnado com Prata Coloidal
Tem a finalidade de proteger o leito filtrante eliminando a
reprodução de microorganismos e evitando assim a proliferação
de bactérias enquanto o filtro não estiver sendo usado.
5° Dolomita
Elemento mineral em grânulos de menor volume, executam outra
etapa na retirada das impurezas e detritos em suspensão e
atenuando o PH (acidez) da água.
6° Manta Polipropileno Microtexturizada
Formam uma camada de dupla proteção, evitando assim a
passagem de micro partículas, dando um polimento final à água.

Dados Técnicos
Filtrabem F1
Altura – 33,5cm
Largura – 29 cm – Prof – 17 cm
Vazão recomendada – 0,90 litros/min

Filtrabem F2
Altura: 35,5 cm
Diâmetro: 13 cm
Vazão máxima: 75 litros/h

