ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Noga Water Care - Netherlands
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ
Συστήματα
Φιλτραρίσματος
Αντίστροφης Όσμωσης

Συστήματα φιλτραρίσματος νερού για
εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη
Συστήματα Φιλτραρίσματος Αντίστροφης
Όσμωσης

ΣΥΣΚΕΥΈΣ & ΦΊΛΤΡΑ
-ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΈΘΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Συστήματα
φιλτραρίσματος νερού
για εγκατάσταση κάτω
από το νεροχύτη

Συστήματα
Φιλτραρίσματος
ενάντια στο
σχηματισμό αλάτων
ασβεστίου

Συσκευές & Φίλτρα σε
διάφορα μεγέθη 

www.nogawater.com
Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

NW3126

10"

3/4"

NW3127

10"

1"

Παροχή /Εξαγωγή από ορείχαλκο.
Μέγιστη πίεση 6 Bar.
Για τοποθέτηση μετά το μετρητή
του νερού. Φιλτράρει το νερό κατά
μήκος των σωληνώσεων σε όλη
την κατοικία.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 7’ ΚΑΙ 5’
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

NW3128

7"

3/4"

NW3129

5"

1/2"

Παροχή /Εξαγωγή από ορείχαλκο.
Μέγιστη πίεση 6 Bar.
Για τοποθέτηση μετά το μετρητή
του νερού. Φιλτράρει το νερό
κατά μήκος των σωληνώσεων
σε όλη την κατοικία.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

NW4216

10"

3/4"

Tο σύστημα χρησιμοποιείται για όλες τις οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις με σκοπό την μείωση των σωματιδίων.
Η συσκευή φιλτραρίσματος 10”εγκαθίσταται μετά τον μετρητή νερού. Παροχή /Εξαγωγή 3/4”.
Tο εσωτερικό ανταλλακτικό φίλτρο 25 mic εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού απαλλαγμένου από σωμματίδια.
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Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

Tο σύστημα περιλαμβάνει μια συσκευή φιλτραρίσματος 3/4” και ανταλλακτικό με
Polyphosphate. Εμποδίζει την ανάπτυξη και επικάθιση των αλάτων ασβεστίου.
Μειώνει τα άλατα ασβεστίου σε ποσοστό 70% κατά μήκους όλων των σωληνώσεων της
ΣΥΝΔΕΣΗ κατοικίας.

NW4102

10"

3/4"

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ

Συσκευή φιλτραρίσματος 2 Σταδίων.
• Στάδιο 1- απομακρύνει ιζήματα μεγαλύτερα των 25 microns.
• Στάδιο 2- το νερό ρέει δια μέσου του Polyphosphate εξασφαλίζοντας την μείωση των
ΣΥΝΔΕΣΗ αλάτων ασβεστίου σε ποσοστό 70%.
Συσκευή φιλτραρίσματος με οπάκ (υπόλευκο) ποτήρι για προστασία από τις ακτίνες uv.
3/4"

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΝΕΡΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

NW4126

10"

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

NW4100

10"

3/4"

Scale Blaster –PTH-Παροχή/εξαγωγή ¾ “
Είναι ένα συμπαγές προϊόν αποτελούμενο από 14 στοιχεία κραμάτων που εμποδίζουν τον σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου
και της σκουριάς ενώ ταυτόχρονα διαλύουν και τα ήδη υπάρχοντα.
Επιπλέον υποβοηθά : την αναχαίτιση των αλάτων ασβεστίου και την διάλυση των υπαρχόντων καθώς και της σκουριάς
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW4360

ΥΨΟΣ
1

Συσκευή Αντίστροφης Όσμωσης 5 σταδίων με μεμβράνη General Electric. Κατασκευασμένη στις ΗΠΑ. Το νερό περνά
διαμέσου της συσκευής Αντίστροφης Όσμωσης και αποθηκεύεται σε ένα στεγανό, αποστειρωμένο δοχείο αποθήκευσης για να
διοχετευθεί εκ νέου μέσω μιας ειδικής κάνουλας τοποθετημένης επάνω στον πάγκο της κουζίνας.
Το σύστημα εγκαθίσταται κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας και μπορεί επίσης να συνδεθεί και με το ψυγείο.
Το σύστημα αποφέρει 1 λίτρο καθαρού νερού για κάθε 3 λίτρα νερού που εισέρχονται στην συσκευή.
- Στάδιο 1 : Ένα ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου 25 mic απομακρύνει σωματίδια,άμμο και σκουριά.
- Στάδιο 2 : ένα ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά το χλώριο, και τις ανεπιθύμητες δυσάρεστες οσμές και
γεύση.
- Στάδιο 3: Ένα δεύτερο ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά περαιτέρω το χλώριο και τις δυσάρεστες γεύσεις.
- Στάδιο 4 : μια ημιδιαπερατή μεμβράνη από την εταιρεία General Electric, αμερικανικής προελεύσεως. Με 0,001 microns
φιλτράρει το πόσιμο νερό.
- Στάδιο 5 : ένα τελικό ανταλλακτικό φίλτρο άνθρακα χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την γεύση του νερού.

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

NW4360B

1

www.nogawater.com

Συσκευή φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων με αντλία Booster και
μεμβράνη General Electric. Κατασκευασμένη στην Αμερική.
Όταν η πίεση είναι κάτω των 2 bar μία αντλία Booster χρειάζεται για να επιτευχθεί η
σωστή πίεση με σκοπό την ενεργοποίηση του συστήματος.
Χαρακτηριστικά : όπως στο σύστημα ΝW 4360.

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΝΗΜΑ 25 mic
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

NW2617

10"

NW2618

7"

NW2619

5"

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 25 mic
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

NW2113

10"

NW2515

7"

NW2513

5"

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 mic
ΚΩΛΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

NW2620

10"

NW2621

7"

NW2622

5"

ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ
+ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ) 5 mic
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW2915

ΥΨΟΣ
10"

Aνταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου
Ανταλλακτικό φίλτρο PP . απομακρύνει
ιζήματα μεγαλύτερα των 2 micron από το
πόσιμο νερό.

απομακρύνει
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 5 mic
ιζήματα
μεγαλύτερα από ΚΩΛΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
και 25/5 microns
NW2612
10"
από το νερό.
NW2512
7"
NW2516

5"

Αυτό το ανταλλακτικό φίλτρο είναι
φτιαγμένο από ενεργό άνθρακα και
αποδεδειγμένα απομακρύνει τις δυσάρεστες
οσμές και γεύση με την απορρόφησή τους.
Βαθμίδα φίλτρανσης : 5 mic
Βελτιώνει την γεύση και την οσμή στο νερό.
Διπλό ανταλλακτικό φίλτρο από PP σε
συνδυασμό με ενεργό άνθρακα σε μορφή
κόκκων.
Απομακρύνει: άμμο,σκουριά, γύρη,
μικροοργανισμούς και άλλα σωματίδια.
Βελτιώνει: γεύση, οσμή, και την γεύση του
νερού.

Φίλτρο με Polyphosphate. Αποτρέπει τον
σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου.
Συμβάλει στην μείωσή τους κατά 70% κατά
μήκος των σωληνώσεων των κατοικιών.
ΚΩΛΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Επιμηκύνει την διάρκεια ‘ζωής’ των
NW2936
10"
σωληνώσεων, ηλιακών θερμοσιφώνων,
πλυντηρίων πιάτων και πλυντηρίων ρούχων,
κλπ.
Απομακρύνει τα αέρια και τις
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
πτητικές ουσίες, μειώνει τις οσμές
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
από το νερό.
Χρήση: κυρίως στα συστήματα
ΚΩΛΙΚΟΣ
Αντίστροφης Όσμωσης (RO), και
NW2921
στα συστήματα φιλτραρίσματος
3 και 4 σταδίων, και στα ψυγεία.
ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ
(550 gr)

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)
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ΚΩΛΙΚΟΣ

BΑPOΣ

NW5350

1Kgr

Ένα κιλό polyphosphate για την
αναπλήρωσή τους στις συσκευές
NW 4102, NW4126 και NW 4110.
Το polyphosphate μειώνει τα άλατα
ασβεστίου που έχουν δημιουργηθεί
κατά ποσοστό 70% κατά μήκος
όλων των σωληνώσεων της
κατοικίας.

Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW4110

ΣΥΝΔΕΣΗ
1/2"

ΚΙΤ Πρόληψης σχηματισμού αλάτων ασβεστίου για λέβητες (boiler).
Εγκατάσταση πριν από την παροχή του λέβητα. ½" παροχή /εξαγωγή. Μειώνει τον
σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου στο λέβητά σας. Aνταλλακτικά φίλτρα που
αναπληρώνουν το polyphosphate ,κλπ .
Xρήση : Εφαρμόζεται απευθείας και μόνο στην παροχή κρύου νερού του λέβητα.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW4104

ΣΥΝΔΕΣΗ
1/2"

ΚΙΤ Πρόληψης σχηματισμού αλάτων ασβεστίου για πλυντήρια.
Ανταλλακτικό φίλτρο με polyphosphate σχεδιασμένο ειδικά για την μείωση των αλάτων ασβεστίου στα πλυντήρια.
Η αντικατάσταση του polyphosphate γίνεται Mία (1) φορά το χρόνο. Μειώνει δραστικά τα σχηματισμένα άλατα στο πλυντήριό
σας.
Χρήση: εφαρμόζεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου.

ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΚΩΛΙΚΟΣ
K-FLOW
NW4371

ΣΥΝΔΕΣΗ
1/2"

Φίλτρα για το ντους.
Τα φίλτρα για το ντους είναι ειδικά σχεδιασμένα από ένα συνδυασμό ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με ίνες ενεργού
άνθρακα και KDF media.
To KDF δημιουργεί ένα ανεπιθύμητο περιβάλλον για την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Για αυτό το λόγο προστατεύει το δέρμα
σας κατά την διάρκεια της ατομικής σας καθαριότητας, πχ όταν κάνετε μπάνιο.
Μπορεί ακόμα να απομακρύνει το χλώριο και τους οργανικούς ρύπους , το φίλτρο KDF μεταλλάσει τα ηλεκτρόνια και τα
τροποποιεί σε αβλαβή συστατικά όπως για παράδειγμα, μετατρέπει το χλώριο σε χλωριώδες.
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Συστήματα φιλτραρίσματος νερού για εγκατάσταση
κάτω από το νεροχύτη
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW4330

To σύστημα εγκαθίσταται κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας και το φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται
από μία χωριστή κάνουλα που βρίσκεται τοποθετημένη επάνω στον πάγκο της κουζίνας.
- Στάδιο 1: απομάκρυνση σκουριάς, άμμου, σωμματιδίων, και ιζημάτων .
- Στάδιο 2: απομάκρυνση χλωρίου, οσμών και άσχημης γεύσης.
- Στάδιο 3: τελικό στάδιο όπου απομακρύνονται διεξοδικά οι δυσάρεστες οσμές και γεύση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΛΙΚΟΣ
NW4310

To σύστημα εγκαθίσταται κάτω από
τον νεροχύτη της κουζίνας και το
φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται από μια
χωριστή κάνουλα τοποθετημένη επάνω
στον πάγκο της κουζίνας.
Δύο δράσεις σε ένα φίλτρο:
- Στάδιο 1: απομακρύνει διεξοδικά τα
σωματίδια από το νερό.
- Στάδιο 2: απομακρύνει τις δυσάρεστες
γεύσεις, το χλώριο και τις οσμές.
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Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

NW 3111
Συσκευή φιλτραρίσματος . Οπάκ ,
(υπολευκό) ποτήρι.
Παροχή / Εξαγωγή ¼".
NW 5150
O-ring τις συσκευές φίλτρων NW 3111
και NW 3126

NW 5080
Αποστειρωμένο δοχείο
αποθήκευσης για τα συστήματα
φιλτραρίσματος αντίστροφης
όσμωσης .

NW 5700
Αντλία ενίσχυσης πιέσεως
(Booster) για τις συσκευές
φιλτραρίσματος αντίστροφης
όσμωσης.

NW 5020 & NW 5021
Βάσεις για τα συστήματα
φιλτραρίσματος νερού δύο
(2) και τριών (3) σταδίων.

NW 5020

NW 5021

NW 5200
Σωλήνες για τα συστήματα
φιλτραρίσματος νερού.

www.nogawater.com

NW 5075
Μεμβράνη General Electric , για
συστήματα φιλτραρίσματος
Αντίστροφης Όσμωσης (RO).
Αμερικανικής προελεύσεως.
Ικανότητα καθαρισμού : 200 Liters.

NW 5070
NW 5068
NW 5067
Σφικτήρες για τα συστήματα
φιλτραρίσματος αντίστροφης
όσμωσης (RO).

NW 5115
NW 5035
Bαλβίδα ασφαλείας για τα
συστήματα φιλτραρίσματος
αντίστροφης όσμωσης (RO).
NW 5010
Ανταλλακτική μεμβράνη για
την συσκευή φιλτραρίσματος
Αντίστροφης Όσμωσης (RO)

NW 5400
Μετρητής TDS για την
συσκευή φιλτραρίσματος
Αντίστροφης Όσμωσης (RO)

NW 5105
1/4" X 1/8"
Εξαρτήματα
(γωνίες).

NW 5110
1/4" X 1/4"
Εξαρτήματα
(γωνίες).

NW 5250
Κλειδί

NW 5040
Βαλβίδα δεξαμενής
NW 5086
Πολυτελής κάνουλα για
συστήματα φιλτραρίσματος νερού.

NW 5060
Βαλβίδα τροφοδοσίας

Όλες οι συσκευές, τα
εξαρτήματα και τα
ανταλλακτικά μέρη είναι
συμβατά με το διεθνές
Στάνταρντ NSF.

NW 5091
Αντάπτορας ½"
NW 5025
Βαλβίδα τεσσάρων
θέσεων (σταυρός)
NW 5030
Ρυθμιστής ροής

Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

