
Typ Gelpur Filter Gelpur Filter SI

Kód 101.075.00 101.077.00

GELPUR FILTER
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Antibakteriální filtry s oznaãením
GELPUR FILTER jsou vybaveny
v˘tokov˘m kohoutem a zpravidla se
montují do prostoru pod kuchyÀsk˘m
dfiezem. Tato zafiízení produkují filtrovanou
pitnou vodu, zbavenou chemick˘ch neãistot
(volného chlóru, primárních a sekundárních
organick˘ch produktÛ, olejÛ, detergentÛ,
pesticidÛ, atd.) a mikrobiologick˘ch
neãistot (bakterií, virÛ, plísní, spor
(v˘trusÛ), “kvasn˘ch” produktÛ, atd.
Funkãní princip je velmi jednoduch˘. Voda
prochází pfies 20 µ filtr s aktivním uhlíkem,
kter˘ zachytí ãástice a chemické neãistoty,
poté je voda je‰tû sterilizována UV lampou
a dodávána pomocí odbûrního kohoutku.
Pokud je plánováno pouze jediné odbûrní
místo, doporuãujeme provést instalaci v
prostoru pod dfiezem, kde b˘vá dostatek
vhodného prostoru pro toto zafiízení.

GELPUR FILTER

Teplota vody min. 5°C (41°F)
max. 40°C (104°F)

Max. provozní tlak. 6 bar
Max. prÛtok cca 120 l/h
Pfiípojky 1/2”
U.V. lampa 8 watt
VloÏka Vinuté vlákno + aktivní uhlík
Îivotnost U.V. lampy 6000* hod

*(stále rozsvícená)
V˘mûna vloÏky po 3 mûsících nebo po 5000 l
Rozmûry L x H 12 x 38 (cm)

El. napájení 230/12 V
Instalace pod dfiezem pro jediné 

odbûrní místo 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Sterilizaãní filtr U.V. 

Zafiízení je podobné jako GELPUR
FILTER, navíc je vybaveno fiídicí
jednotkou, která ovládá bezpeãnostní
ventil. Ten zastaví pfiívod vody, pokud
nastane nutnost v˘mûny U.V. lampy.
Instalace je rovnûÏ velmi jednoduchá,
zafiízení se obvykle umístí v prostoru pod
dfiezem pro jediné odbûrní místo.

GELPUR 

FILTER SI

Sterilizaãní filtr U.V. 
Teplota vody min. 5°C (41°F)

max. 40°C (104°F)
Max. provozní tlak. 6 bar
Max. prÛtek cca 120 l/h
Pfiípojky 1/2”
U.V. lampa 8 watt
VloÏka Vinuté vlákno + aktivní uhlík
Îivotnost U.V. lampy 6000*  hod

*(stále rozsvícená)
V˘mûna vloÏky po 3 mûsících nebo po 5000 l
Rozmûry L x H 25 x 38 (cm)
El. napájení 230/12 V
Instalace pod dfiezem pro jediné 

odbûrní místo 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY


