
Cartuș filtrant

Magnesium Mineralized 
Water PROTECT

PENTRU UN GUST PERFECT ȘI PROTECȚIE ANTI-CALCAR

Apă delicioasă, filtrată și îmbogățită cu magneziu, disponibilă după bunul plac direct de la 
robinetul din bucătărie! Cartușele filtrante BWT AQA drink Magnesium mineralized Water 
Protect beneficiază de tehnologia patentată BWT de îmbogățire cu Magneziu, oferind 
gustul perfect plus protecție fiabilă împotriva depunerilor de calcar. Prin procesul unic de 
filtrare în 5 etape se obține o apă cu un conținut mineral echilibrat, cu o valoare a pH-ului 
aproape neutră, îmbogățită cu valorosul mineral magneziu. Totodată, elimină metalele 
grele (cuprul, plumb, nichel) și substanțele care afectează gustul și mirosul, cum ar fi 
clorul. 
Prin tehnologia patentată BWT, mineralele importante din punct de vedere fiziologic 
rămân în apă, dar se păstrează și protecția împotriva calcarului, iar tu beneficiezi de o 
experiență savuroasă atât în băuturile calde, cât și în cele reci.
Filtrul poate fi conectat direct la conducta de apă rece cu o baterie cu trei căi (vezi 
sistemele AQA drink Pure), sau, în combinație cu AQA drink Simply Care poate fi instalat 
într-un într-un dozator de apă in AQA drink.

Tehnologie BWT de filtrare în 5 etape, transformă apa de la robinet în apă 
filtrantă și îmbogățită cu Magneziu.

1. Filtrare primară: filtrează particulele grosiere, ca nisipul sau rugina.

2. Filtrarea preliminară: cu carbon activ pentru protecția schimbătorului de ioni.

3. Schimbători de ioni: puternic cu protecție eficientă împotriva calcarului. 
Realizarează îmbogățirea apei cu Magneziu și reducerea concentrației a metalelor 
grele, cum ar fi cuprul, plumbul și nichelul.

4. Filtrarea cu carbon activ: reduce concentrația substanțelor care afectează 
gustul și mirosul, cum ar fi clorul.

5. Filtrare fină: captează chiar și cele mai fine particule rămase în apă.

GUST PERFECT PROTECȚIE  
ANTI-CALCAR

FĂRĂ STICLE DIN PLASTIC 
DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

ELIMINĂ:
- METALE GRELE
- CLOR
- CALCAR

+ MAGNEZIU



DETALII GENERALE
Informații Generale MP200 MP300 MP400

Număr Articol 812656 812657 812658

Capacitate De Filtrare* (În Litri) Reglare Bypass Mp200 Mp300 Mp400

Moale <8 °Dh* 3 900 2160 3.240

Medie 8–14 °Dh* 3 470 1.120 1.680

Dură 15–21 °Dh* 3 280 670 1.010

Foarte Dură 22–28 °Dh* 2 160 370 560

Foarte, Foarte Dură >28 °Dh* 2 140 320 480

Compatibil Pentru Operare Racorduri Număr Articol
Cap Filtru Aqa Drink** Racord Furtunuri Flexibile 3/8” 812580

Cap Filtru Aqa Drink Pa** Ø Furtun 8 Mm X 8 Mm 812590

INFORMAȚII TEHNICE
Conidiții De Operare MP200 MP300 MP400

Presiune De Operare bari 2–8 2–8 2–8

Presiunea Apei La Alimentare bari >1.2 >1.2 >1.2

Temperatura Apei (Min. – Max.) °C +4 până la +30 +4 până la +30 +4 până la +30

Temperatura Ambientală (Min.-Max.) °C +4 până la+40 +4 până la +40 +4 până la +40

Temperatura Ambientală Pentru Depozitare / 
Transport (Min.-Max.)

°C –20 până la +40 –20 până la +40 –20 până la +40

Debit Nominal l/h 180 180 180

Operare Poziție orizontal/ vertical

Dimensiuni MP200 MP300 MP400

Înălțimea totală a cartușului (fără cap universal) mm 360 420 475
Înălțimea totală a cartușului (cu cap universal) mm 385 445 500
Height to center of connection mm 306 366 421
Ø Diametru cartuș mm 88 110 130
Greutatea aprox. a cartușului (uscat/ umed) mm 0.9/ 1.5 2.1/ 3.2 2.4/ 4.2

* Capacitatea de filtrare specificată se aplică condițiilor de testare definite, capacitatea reală în timpul funcționării 
poate fi mai mare sau mai mică.
Înlocuiți cartușul filtrant atunci când s-a epuizat capacitatea de filtrare menționată mai sus, nu mai târziu de 12 luni.
°dH grade germane pentru expimarea durității apei
** Dispozitiv de prevenție a refluxului de intrare și ieșire prin AQUA STOP pentru o înlocuire facilă a cartușului fără să 
aibă loc pierderi sau scurgeri de apă.
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