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Tlak min. – max. 0,5 - 5 (bar)

Teplota vody na vstupu 5°C-40°C (41°F-104°F)

Denní produktivita vody 250 l (25°C - 77°F 

24 hodin)

Max. vodivosl vody na vstupu 1500 µS

SníÏení denní produkce a tvrdosti 90%

Zásobník 12 l (7 k pouÏití)

U.V. lampa 8 watt

Tlakové ãerpadlo 24VDC - 1,2 A

Zdroj el. energie 230/12-24V
Pfiipojení k odbûru vody 1/2”
Rozmûry · x V x H 38 x 46 x 25 cm +

(systém + tank) 40 x Ø28 cm

Instalace
pod dfiezem pro jediné  

odbûrní místo

GELPUR SL 250

GELPUR SL 250 je kompaktní
nûkolikastupÀov˘ systém ãistûní vody pro
domácí pouÏití. Díky osmotické membránû
kombinované s úãinnou filtrací a následnou
sterilizací vody UV lampou, zaruãuje  tento
systém dodávku opravdu ãisté vody (7 l),
bez zápachu, nepfiíjemné chuti a pfiedev‰ím
bez jak˘chkoliv chemick˘ch ãi
bakteriologick˘ch neãistot. Takto upravená
voda je optimální pro pití, vafiení, pro
pfiípravu kávy i v˘robu ledu, k om˘vání
ovoce a zeleniny, k pouÏití v Ïehliãkách
atd.
Instalace je velmi jednoduchá, zafiízení se
umisÈuje pro jediné odbûrní místo do
prostoru pod dfiez.
Systém GELPUR SL 250 je opatfien
pfietlakov˘m systémem s tich˘m
ãerpadlem, které zaruãuje trvalou dodávku
dostateãného mnoÏství kvalitní upravené
vody, dokonce i pfii nízk˘ch tlacích.

Systém GELPUR SL 250 je vybaven
systémem, kter˘ smû‰uje filtrovanou vodu
s osmotickou.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vícenásobn˘ systém reverzní
osmózy s pfiímou dodávkou
vody pro jediné odbûrní místo

Pozn. Produkce upravené vody se mÛÏe mûnit v závislosti na mûnících se hodnotách jako je teplota, tlak a slanost vody. NepouÏívejte zafiízení bez pfiedchozí nebo následné úpravy
vody v pfiípadû, Ïe voda na vstupu není mikrobiologicky ãistá, nebo pokud neznáte její charakteristiku.

Pro správnou funkci systému
je nutn˘ pfiístroj mûfiící
vodivost (viz. str. 168). 
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