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POPIS VÝROBKU

Technologie:  Filtrační systém s ručním čerpadlem, keramická
  hloubková filtrace, membrána 0,2 mikronu  
  (0,0002 mm)
Účinnost:  Odstraňuje bakterie*, protozoa, cysty*, vodní řasy,
  spory, sedimenty a viry v kombinaci s částicemi   
  většími než 0,2 mikronu. Snižuje obsah chemických  
  látek a radioaktivních částic.
Výkon:   Přibližně 1 l/min 
Životnost:  až 50.000 litrů (v závislosti na kvalitě vody)
Hmotnost:  580 g
Rozměry: 27 x 6 cm 
Výrobní záruka:  2 roky
Použitý materiál:  vysoce odolné plasty, ocel, silikon, keramika.
Příslušenství:  Předfiltr, adaptér na lahev, cestovní pouzdro
Číslo výrobku.: 8017685 Combi
  8016099 Combi Plus

Series:  Endurance

INFORMACE O VÝROBKU

•  Univerzální filtr pro menší skupiny (1 – 4 osoby) připravený na filtraci vody rozmanité kvality v různých regionech   
 světa. Vhodný pro cestování, trekking, expediční turistiku, atd.
•  Otestovaný a praxí prověřený keramický filtr spolehlivě odstraňuje bakterie, prvoky a další infekční mikroby. Princip   
 filtrace je založený na malé poréznosti filtrační membrány (0,2 mikronu = 0,0002 mm), která zabraňuje průniku   
 patogenních mikroorganizmů do přefiltrované vody.
• Keramickou membránu s dlouhou životností lze opakovaně omýt (snadný postup lze aplikovat i v terénu).
•  Filtr Combi Plus je vybavený užitečným kohoutkem a univerzální instalační sadou pro připojení k umyvadlové/  
 kuchyňské baterii. Lze jej snadno adaptovat a využít v objektech v přírodě s pitnou vodou z neprověřené studně, v   
 karavanech a na lodích.

PŘEDNOSTI

•  Dvoufázová filtrace (keramická membrána, granulát aktivního uhlíku) – odstraňuje jak infekční mikroorganismy, tak   
 chemické nečistoty. Zlepšuje příchuť a vůni vody.
•  Snadné nastavení filtru pro jednofázovou filtraci (pouze hloubková keramická filtrace bez aktivního uhlíku) umožňuje   
 prodloužit životnost výměnného granulátu aktivního uhlíku v závislosti na konkrétních podmínkách při získávání vody v  
 terénu.
•  Robustní provedení zaručuje dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
•  Filtr Combi Plus nabízí jedinečnou flexibilitu. Lze jej používat jako outdoorový filtr pro výlety do přírody. Současně lze  
 filtr jednoduše a rychle připojit na umyvadlovou baterii v kuchyni v objektech bez veřejného vodovodu, v karavanech  
 a na lodích.
•  Omyvatelný keramický filtr umožňuje filtrovat nejen čirou ale i zakalenou vodu. Pomocí dodávané měrky snadno   
 zjistíte, kdy je filtrační membránu nutné vyměnit.
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  Výměnný zásobník s aktivním uhlíkem
  snižujícím chemické znečištění (a   
  obsah chloru) a korigujícím příchuť a  
  vůni vody.
 

 Water in Ukazatel životnosti aktivního uhlíku  
  pro včasné doplnění granulátu.  
 

   
  Postříbřená keramická membrána –
  extrémně trvanlivá a přesná (0,2
  mikronu).

                                                    Integrovaný adaptér na lahev   
  umožňuje nasadit filtr na většinu typů  
                                                           zásobníků na vodu.
                                    Water out

CUT MODEL

  

LABORATORNÍ TESTY

Bachema AG, Switzerland, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Stiftung Warentest, Germany, 16.11.2000 - E.coli, Pseudomonas aeruginosa

Ministre de la Défense, France, 25.07.1995 - Total Coliform, Fecal Coliform, Fecal Streptococci, Heterothrophic Plate

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Switzerland
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyn.com
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Výrobce si vyhrazuje právo provést změny výrobku.

Filtr Katadyn Combi 
Plus umožňuje snadné 
připojení ke kuchyňské 
baterii v objektech  
v přírodě, v obytných 
přívěsech a na lodích.


