
Filtr na vodu s reverzní osmózou a řízenou mineralizací

AQUA 200S 

Základem filtrace vody je membrána s otvory 
o rozměru molekuly vody, což je 0,0005 mik-
ronu. Velikost těchto otvorů v membráně zaru-
čuje zachycení veškerých nežádoucích 
látek s účinností 95 %. Větší jsou např. 
bakterie, viry, molekuly nebezpečných che-
mických prvků, herbicidy, dusičnany a jakéko-
liv těžké kovy. Filtrační zařízení také odstraňu-
je veškeré běžné mechanické nečistoty, jako 
je písek, rez a vodní kámen. Upravená voda 
z AQUA filtračního zařízení je také zbavená 
chlorové chutě, nepříjemného pachu a nežá-
doucího zabarvení. Přímo také odstraňuje ar-
zén, azbest, pesticidy, olovo, železo, mangan, 
radium, ropné produkty a spoustu dalších 

látek, které zatěžují náš organismus. Zvýše-
nou kvalitu pitné vody prospěšnou pro lidský 
organismus získáte navíc s pomocí výrobku 
Energy, který aktivuje energii vody, a ří-
zené zpětné mineralizace, která obohatí 
filtrovanou vodu o potřebné minerály v ideál-
ním poměru a množství. 
Důkazem je více jak 300 000 našich spokoje-
ných zákazníků po celé Evropě. Dále získáte 
záruku 5 let a záruční servis zařízení. 
Výrobky splňují plnou certifikaci bez omezení. 
Samozřejmostí je propracovaný systém záruč-
ního i pozáručního servisu a to nejen po celé 
České republice, ale i na Slovensku, Rusku 
a Kazachstánu.

AQUA 1000

Oxywell

XXX

Kompaktní filtr na vodu s reverzní 
osmózou

T300
Obohacuje filtrovanou vodu 

o molekulární vodík – nejsilnější 
antioxidant a navyšuje její pH

AQUA PROTECT
Ochrana před únikem vody z filtru

Kyslíková VO2DA snadno a rychle

Hydron Travel Plus
Vodíková voda - nejvyšší míra 

antioxidace

Multi filtry
Už žádný vodní kámen, železo, 

mangan a jiné usazeniny



AQUA 200S 

PoPiS ZAříZEní A TECHniCKÁ DATA

Hlavní výhody AQUA 200S: 
• Filtr na vodu AQUA je zařízení založené na 20 letech zkušeností
• Vhodné pro vodu z městského řádu i vodu z vlastního zdroje (studniční)  

s max. znečištěním 2 000 μS/cm
• Použití jak do bytu, rodinného domu, kanceláře, či Vaší firmy
• Zajištěný automaticky propracovaný systém záručního i pozáručního servisu
• Montáž a dopravu zajistí náš autorizovaný servis po celé ČR a SR
• Umístění pod kuchyňskou linku nebo dle dispozice klienta
• Jednoduchá servisní výměna, kterou si můžete zajistit sami
• Při nedostatečném tlaku možnost přídavné tlakové pumpy
• řízená mineralizace
• Výrazně levnější řešení vody než vody balené
• Pomáhá organismu v detoxikaci a hubnutí
• Podporuje metabolické procesy
• Chutná dětem i bez sladkých sirupů
• Vhodná pro kojence
• Působí blahodárně i na pleť, pokožku a vlasy
• nezatěžujete životní prostředí s PET odpadem
• Zlepší Vám chuť a vůni jídel a nápojů
• Vodu máte vždy po ruce v takřka neomezeném množství v nejvyšší kvalitě

Technická data:
• Mechanický filtr PX 10
• Antibakteriální uhlíkový filtr se stříbrem (Carbonblock)
• Polopropustná Ro membrána GP 75
• Expanzní nádoba na vodu 12 l
• Antibakteriální uhlíkový filtr se stříbrem
• Mineralizační patrona
• na přání UV lampa 4 nebo 6 W/220 V
• Vodovodní baterie (chrom)
• Výkon zařízení při optimálních podmínkách do 192 l/24 h 
• optimální podmínky provozu: vstupní voda 10–30 °C a tlak  

na přívodu 3 – 8 bar, s posilovací pumpou již od 0,5 bar vstupní vody
• Účinnost filtrace cca 95 %
• Rozměry přístroje (šířka × výška × hloubka): 430 × 420 × 150 mm
• Rozměry expanzní nádoby (výška, průměr): 420 mm (s kohoutkem), 290 mm

Váš poradce:

AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:
Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: 483 704 743
E-mail: obchod@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz

Možnost přiobjednat duální baterii  
dle Vašeho výběru

Zapojení s filtrem

Příklady umístění filtru 
v kuchyňské lince


