SYSTEM FILTRUJĄCY

FLOW COMFORT

FILTROWANA WODA PROSTO Z KRANU

*Marka najczęściej wybierana w kategorii produktów filtrujących wodę kranową,
źródło: FORMASTER S.A. na podstawie badania przeprowadzonego przez Publicis Groupe, październik 2021

Poznaj nasz produkt

FLOW COMFORT
Filtrowana woda

prosto z kranu

Strona produktu

FLOW COMFORT
Nowe, ekologiczne rozwiązanie od lidera filtracji na polskim rynku
- marki Dafi. Flow Comfort to innowacyjny system poprawy jakości
wody kranowej do zastosowania domowego oraz profesjonalnego.
System przeznaczony jest do ujęć wodociągowych i prywatnych,
z których woda została dopuszczona do spożycia, zarówno tych
o wyjątkowo twardej wodzie,

jak również takich, w których poziom

twardości nie jest bardzo wysoki.
Flow Comfort posiada atesty, jest badany przez wewnętrzne
i zewnętrzne laboratoria. O jakości produktu świadczą rozwiązania
konstrukcyjne chronione patentami. Jest on również bezinwazyjny
i prosty w montażu, możliwy do samodzielnej instalacji.

JAK DZIAŁA SYSTEM
FLOW COMFORT?
Najwyższej jakości

Filtrowana woda

stal nierdzewna
Zastosowana technologia filtracji oparta jest
na kilku stopniach poprawy jakości wody
zamkniętych w jednym wkładzie filtrującym.
Woda przepływa przez warstwy włókniny
filtracyjnej,

złoże

wysokiej

jakości

żywicy

jonowymiennej i blok węglowy.
Dioda LED informująca
Flow

Comfort

charakteryzuje

się

łatwą

o stanie zużycia filtra

obsługą, kompaktową budową i doskonałą

Ciepła i zimna woda

optymalizacją wody kranowej przez redukcję
jej twardości, obniżanie zawartości chloru.

System

pozwala

na

zastosowanie

filtra

w różnych wariantach montażowych pod
zlewem kuchennym z typowego ujęcia ZWU

Pokrętło do ciepłej

(zimnej wody użytkowej), jak i w dystrybutorach

i zimnej wody

wody.

Sprawdzenie

twardości

wody

kranowej

przeprowadza się za pomocą dołączonego
do zestawu paska. Informację tą udostępniają
także

lokalne

Regulacja

zakłady

poziomu

wodociągowe.

redukcji

twardości

Pokrętło do
wody filtrowanej

węglanowej polega na ustawieniu położenia
wkładu filtrującego względem głowicy.

Zapomnij o wymianie filtra nawet do 12 miesięcy (w zależności od lokalnej twardości
wody, częstotliwości i intensywności użytkowania oraz wybranych ustawień).

Elektroniczny

wskaźnik

powiadomi

Cię

o potrzebie wymiany wkładu filtrującego
na nowy.
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WYBIERAJĄC SYSTEM
FLOW COMFORT ZYSKUJESZ:
OCHRONĘ sprzętów kuchennych przed osadzaniem się kamienia.

SZYBKI I NIEOGRANICZONY DOSTĘP do smacznej, filtrowanej wody prosto
z kranu.

WYGODĘ W UŻYTKOWANIU. Zapomnij o wymianie
na 12 miesięcy, wskaźnik powiadomi Cię o jej terminie.

filtra

nawet

Wodę stanowiącą IDEALNĄ BAZĘ do gotowania i spożywania bez
przegotowania.

GWARANCJĘ sprawdzonej marki z ponad 30-letnim doświadczeniem.

EKONOMICZNE I PRZYJAZNE środowisku rozwiązanie.
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BEZPIECZEŃSTWO
I GWARANCJA JAKOŚCI

ELEMENTY SYSTEMU
FLOW COMFORT

System Flow Comfort posiada:

ATEST PZH

Bateria trójdrożna do wody ciepłej, zimnej i filtrowanej

potwierdzajcy, że prod ukt nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

lub

Kran do wody filtrowanej Dafi
(dostępne są różne warianty baterii)

POZYTYWNY WYNIK

badania laboratoryjnego w ING Kraków pod kątem właściwość hydraulicznych i wytrzymałości
mechanicznej w oparciu o wymagania normy PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008 (normy dotyczą baterii
trójdrożnej).
Wkład filtrujący D1, poprawiający smak i zapach wody

KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

kranowej i redukujący jej nadmierną twardość

zgodną z przedmiotową Polską Normą wyrobu i oceną techniczną

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE CHRONIONE PATENTAMI
gwarantujące niezawodność działania i wykonania każdego elementu

Głowica wkładu filtrującego z czterostopniową
regulacją, pozwalającą na dopasowanie pracy
systemu do twardości wody w Twoim domu

Uchwyt i wkręty do montażu głowicy na ścianie

Elementy przyłączenia systemu Flow Comfort
do instalacji wodociągowej

CIEPŁA I ZIMNA WODA KRANOWA

WODA FILTROWANA
Niezależny wskaźnik wymiany filtra

lub

Zintegrowany wskaźnik wymiany filtra

Pasek do badania twardości wody
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DOSTĘPNE BATERIE KUCHENNE

System Flow Comfort pasuje do kranów do wody filtrowanej oraz baterii trójdrożnych.
Nie zaleca się stosowania w połączeniu z baterią dwudrożną.
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136,5

264

217,5

ø 57,5
160,5

Czarna
Chrom

BATERIA HIRO LED
bateria trójdrożna

+ WSKAŹNIK ZINTEGROWANY WYMIANY FILTRA

12

13

136,5

214,5

337,5

182,5

ø 57,5
160,5

Czarna
Chrom

BATERIA VITO LED
bateria trójdrożna

+ WSKAŹNIK ZINTEGROWANY WYMIANY FILTRA
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289

412

195

Przycisk do wody filtrowanej
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229

Czarna
Chrom

BATERIA COMO
bateria trójdrożna

+ WSKAŹNIK NIEZALEŻNY WYMIANY FILTRA
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165
ø 50

396
214

196

Pokrętło do wody filtrowanej
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Czarna/miedź
Chrom/czarna

BATERIA KYOTO
bateria trójdrożna

+ WSKAŹNIK NIEZALEŻNY WYMIANY FILTRA
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82

Czarna

68

145

Chrom

209

ø 10

ALTO

ø 40

kran do wody filtrowanej Dafi

80,5
107

+ WSKAŹNIK NIEZALEŻNY WYMIANY FILTRA

275

140

ø 10

ALTO PLUS

kran do wody filtrowanej Dafi
+ WSKAŹNIK NIEZALEŻNY WYMIANY FILTRA

20

200

Czarna

ø 45
70
165
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DOSTĘPNE WSKAŹNIKI
WYMIANY FILTRA

WSKAŹNIK NIEZALEŻNY
WYMIANY FILTRA

WSKAŹNIK ZINTEGROWANY
WYMIANY FILTRA

dedykowany do kranów do wody

dedykowany do baterii trójdrożnych:

•
•

filtrowanej Dafi:

VITO LED
HIRO LED

•
•
•

ALTO
ALTO PLUS
FARO

oraz baterii trójdrożnych:

•
•

COMO
KYOTO
LED - Dioda sygnalizująca
stan zużycia filtra

LED SIZE/HRD - Dioda
sygnalizująca poziom
twardości wody i rodzaj
LED - Dioda

wkładu filtrującego

Dioda sygnalizująca

Dioda sygnalizująca

rodzaj wkładu filtrującego

sygnalizująca

poziom twardości wody

stan zużycia filtra

HRD - Przycisk do ustawiania
poziomu
SIZE - Przycisk

twardości

wody

A, B, C, D

do ustawiania
rodzaju filtra

RESET - Przycisk do resetowania
i aktywowania pracy wskaźnika

SIZE - Przycisk do ustawiania

HARD - Przycisk do ustawiania
poziomu redukcji twardości

rodzaju filtra

wody A, B, C, D
CHECK/RESET - Przycisk do resetowania
i sprawdzania aktualnego stanu
zużycia filtra
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GŁOWICA FILTRA I WKŁAD FILTRUJĄCY
DO WODY KRANOWEJ
• PŁYNNE I INTUICYJNE USTAWIANIE POZIOMU
TWARDOŚCI WODY

• REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY
Opatentowany mechanizm pozwala na prostą regulację
stopnia zmiękczania wody.

• PROSTY MONTAŻ

System Flow Comfort jest możliwy do instalacji samemu przy wykorzystaniu
dołączonej

do opakowania instrukcji.

• OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA DZIĘKI NIEWIELKIM
ROZMIAROM

Uchwyt na głowicę ma dwie możliwości montażu (na wprost i bokiem), co ułatwia
zainstalowanie filtra pod zlewem.

• OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE

Ułatwia nakładanie i zdejmowanie głowicy z wkładu filtrującego.

• WYGODNY I PROSTY SPOSÓB WYMIANY FILTRA
Bez użycia narzędzi i obaw o uszkodzenia instalacji

• ZABEZPIECZENIE PRZED WYLANIEM WODY
System nie przecieka podczas wymiany filtra.

• ŁATWY DOSTĘP

Przyciski odpowietrzania i blokady wymiany filtra umieszczone są z przodu
urządzenia.
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JAK DZIAŁA
PROCES FILTRACJI
Złoże filtracyjne jest opracowane na bazie wysokiej jakości żywic jonowymiennych i aktywnego węgla
pochodzenia naturalnego.

Włóknina, która pełni funkcję
filtra mechanicznego–
zatrzymuje duże
cząsteczki stałe, drobne
zawiesiny, piasek oraz
zanieczyszczenia
wymywane z powierzchni
instalacji hydraulicznych.

Żywica jonowymienna
zmniejsza twardość
wody odpowiedzialną
za powstawanie kamienia
oraz redukuje zawartość
metali, takich jak miedź
i ołów.

Druga warstwa włókniny,
dzięki której ponownie
przeprowadzony jest
proces zatrzymywania
zanieczyszczeń.

Blok węglowy powstały
z łupin kokosa - redukuje
chlor i jego związki,
poprawiając tym
samym smak i zapach
wody. Dodatkowo
usuwa niepożądane
zanieczyszczenia
organiczne.
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INSTALACJA SYSTEMU FLOW COMFORT
Prosty montaż oraz intuicyjne podłączenie systemu filtrującego Flow Comfort sprawiają, że można

przeprowadzić go samodzielnie, stosując zalecenia zawarte w instrukcji. Przyłączenie systemu do instalacji

wodnej nie wymaga przeróbek ani zaopatrywania się w dodatkowe elementy. Wymiana wkładu filtrującego
i regulacja poziomu redukcji twardości węglanowej jest intuicyjna i nie wymaga zastosowania narzędzi.

Przykłady podłączenia kranów do wody filtrowanej Dafi

DZIAŁANIE WSKAŹNIKA WYMIANY
WKŁADU FILTRUJĄCEGO
O wymianie wkładu filtrującego przypominają migające w różnych kolorach diody LED:
dla wskaźnika zintegrowanego - znajdująca się na górze pokrętła do wody filtrowanej,
dla wskaźnika niezależnego - logo Dafi:
• kolor niebieski: wkład filtrujący aktywny
• kolor żółty: wymień wkład filtrujący w ciągu tygodnia
• kolor czerwony: wymień natychmiast

Przykłady podłączenia baterii trójdrożnych

DANE TECHNICZNE
SYSTEMU FILTRUJĄCEGO
Ciśnienie robocze

0,06 - 0,6 MPa (0,6 - 6 barów)

Maksymalne ciśnienie robocze (powyżej stosować reduktor

0,6 Mpa (6 barów)

ciśnienia)

Temperatura pobieranej wody

4°C do 30°C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu

-15°C do 40°C
Przepływ
[l/min]

Parametry dla ustawienia filtra

A
B
C
D

Ciężar (mokry/suchy)
Wymiary filtra wraz z głowicą
Pozycja montażowa
Podłączenie wody - dolot i wylot
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Optymalny
czas pracy
[dni]

Wydajność
[l]

1,6

60

400

2,5

90

600

3,7

180

1200

4,3

365
1735 g/1115 g

1500

110 x 110 x 290 mm
Pionowa
Wężyk ¼ ‘’ (6,3 mm)
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Mapa autoryzowanych
instalatorów

Producent:

Formaster S.A.
ul. Fabryczna 24
25-818 Kielce
Bezpłatna infolinia:
800 703 048
www.formaster.com
www.dafi.pl

2022_516_IG

info@dafi.pl

dafi.pl

dafiformaster

dafi_polska

dafi.filters

