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POPIS VÝROBKU

Technologie:  Hloubkový keramický filtr (0,2 mikronu) s granulátem  
aktivního uhlíku

Účinnost: Odstraňuje bakterie*, prvoky (protozoa), cysty*,  
vodní řasy, kaly, usazeniny, zárodky, výtrusy, spory  
a viry vázané na částice větší než 0,2 mikronu. 
Snižuje obsah radioaktivních částic, látek, které 
působí zápach a pachuť (např. chlór), některých 
pesticidů a organických nečistot.

Výkon: Přibližně 4 l/hodina 
Životnost:  až 150.000 litrů (v závislosti na kvalitě vody)
Hmotnost: Ceradyn: 3,3 kg / Gravidyn: 3 kg
Rozměry: 25 x 45 cm 
Výrobní záruka:  2 roky
Použitý materiál:  Silikon, speciální odolná keramika, aktivní uhlík
Číslo výrobku: 2110070 (Ceradyn) / 2110080 (Gravidyn)

Series:  Endurance

INFORMACE O VÝROBKU

•  Praktický filtr s dlouhou životností, vhodný pro dlouhodobé použití (letní tábory, kempink ve volné přírodě, chatové 
osady, rybářská stanoviště, provizorní obytné objekty při výstavbě, atd.). Ideální použití pro menší skupiny (1 až 6 
osob). Gravitační filtr funguje samočinně bez nároků na energii.

•  Otestovaný a praxí prověřený keramický filtr spolehlivě odstraňuje bakterie, prvoky a ostatní infekční mikroby.  
Princip -> mikroorganizmy nemohou proniknout skrze miniaturní póry keramické filtrační membrány (0,2 mikronu = 
0,0002 mm) v důsledku jejich větší velikosti.

• Aktivní uhlík snižuje obsah látek, které působí zápach a pachuť (např. chlór), některých pesticidů a organických 
nečistot.

• Keramickou filtrační membránu lze snadno a opakovaně očistit (opláchnout pod proudem čiré vody přímo v terénu), 
což se pozitivně odráží v dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladech.

PŘEDNOSTI

•  Vysoký výkon > vhodné pro větší skupiny
•  Gravitační filtrace > bez nutnosti přečerpávání vody
•  Omyvatelná keramická membrána > umožňuje filtraci čiré i zakalené vody
•  Životnost až 150,000 litrů vody > minimální provozní náklady
•  Žádné pohyblivé části > snadná údržba a minimální riziko poruchy
•  Dodávaná měrka > indikuje potřebu výměny keramické membrány
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LABORATORNÍ TESTY

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

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Spectrum Labs Inc., USA. 30.07.1999 - Klebsiells terrigena
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Výrobce si vyhrazuje právo provést změny výrobku.


