
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ      MADE IN SPAIN 

  

 
OSMOSOR: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.)   
5 στάδια καθαρισμού πόσιμου νερού  (05226) 
 

 Αφαιρεί: άλατα, βαριά μέταλλα, ίνες αμιάντου, εξασθενές 

χρώμιο, έως και 99,9% του χλωρίου,  χημικά, δυσάρεστες 
γεύσεις και οσμές,  βλαβερούς μικροοργανισμούς &  άλλα 

επικίνδυνα στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ: 

Κατηγοριοποίηση κατά EPA   (USA  ENV.PROT.AG) 

1)ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                 

ARSENIC-MERCURY (υδράργυρος)-ALUMINIUM-CHROME -

BACTERIA (βακτήρια)-COPPER (χαλκός)-LEAD (μόλυβδος)-

RADIOACTIVITY(ραδιεν.στοιχ) - NICKEL  κ.λ.π. 

2)ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

CHLORINE(χλώριο)- PHOSPHATES -MANGANESE 

SILVER- SODIUM (νάτριο) κ.λ.π. 
3)ΔΥΣΑΡΡΕΣΤΑ 

FLUORIDE (φθόριο)-IRON (σίδηρος)-MAGNESIUM 

POTASSIUM (κάλιο)-CALCIUM (ασβέστιο) 

SILICATES (πυριτικά άλατα)-SULPHATES (θειικά άλατα) 

ΘΟΛΟΤΗΤΑ κ.λ.π.    
- Τοποθετείται κάτω από τον νεροχύτη με ανεξάρτητο    

  βρυσάκι επάνω στον πάγκο. 
 -Max Παροχής : 180 λίτρα/ημέρα 

- Διατίθεται & με έκδοση  UV λάμπας 15 W 

  κατά των βακτηριδίων (05226 Α). 

 

Λευκό δοχείο ‘C’   05211  (Κενό) 
Προσαρμόζονται κυρίως φυσίγγια 
ενεργού άνθρακα. 
(Συνήθως για το νήμα επιλέγουμε 
διάφανο δοχείο). 
Σύνδεση 3/4΄΄   Υλικό : ABS 
Πίεση λειτουργίας: max 8 bar   
Υ-30 cm  Φ-12 cm.    Εξαεριστικό. 

Διάφανο δοχείο  ‘C’   05210 (Κενό)  
Κατάλληλο  για  κεντρική παροχή 
Προσαρμόζονται κυρίως φυσίγγια 
νήματος, κεραμικού ή SILIPHOS.  
(Συνήθως για τα φυσίγγια ενεργού 
άνθρακα επιλέγουμε λευκό δοχείο) 
Σύνδεση 3/4΄΄  Υλικό : ABS 
Πίεση  λειτουργίας: max 8 bar.  
Υ-30 cm Φ-12 cm.    Εξαεριστικό. 

 
 

FONTANILLA   BF - Μονό. 05209
 
Α  & 05209 

Φίλτρο πόσιμου νερού  κάτω από τον νεροχύτη. 

Αποτελείται από 1 λευκό δοχείο 05209,  
1 φυσίγγι μπλοκ ενεργού άνθρακα 065409

 
Α,  

1 κλειδί 065210S, 1 βάση τοίχου 065209D, 

2 συστολές ¾΄  ́Α σε ½΄΄ Α. 

Διατίθεται με 2 κωδικούς: 05209Α με βρυσάκι 
πάγκου, 05209 χωρίς βρυσάκι. 
 

 

ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 

 

 

ΝΗΜΑ   1μ 10΄΄ 065410-1 

ΝΗΜΑ   5μ 10΄΄ 065410-5 

ΝΗΜΑ 10μ 10΄΄ 065410-10 

ΝΗΜΑ 20μ 10΄΄ 065410-20 

Για σωματίδια, χώμα κ.λπ.  

 

ΜΠΛΟΚ 10΄΄   5μ 

ενεργού άνθρακα  

με καρύδα (coconut) 
 065409-5C  
για 10000 lt περίπου 

 

 

 

SILIPHOS ®  065209A 

Κατά  της δημιουργίας 

αλάτων σε δίκτυο και 

συσκευές 

 

 

 

Ενεργός άνθρακας 
με KDF - 065214 

 (βακτηριοστατικό) 

Κοκκοειδής ενερ. 
άνθρ. για 36000 lt 

 

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα: Αφαιρούν  δυσάρεστες  
γεύσεις / οσμές, χλώριο, χημικά, φυτοφάρμακα, σωματίδια. 
 

 

FONTANILLA BF  - 2πλο. 05209 C 

Φίλτρο για  κάτω από τον νεροχύτη 
με βρυσάκι πάγκου. Αποτελείται από 

1 δοχείο λευκό & 1 διάφανο, 

1 μπλοκ ενεργού άνθρακα 065409
 
Α, 

1 νήμα 065410-5, 1 κλειδί 065210S, 

2 βάσεις τοίχου 065209D, 

2 συστολές ¾΄  ́Α σε ½΄΄ Α,  
1 σύνδεσμο για εν σειρά σύνδεση 

 

  

 
065426Μ 

Μεμβράνη R.O 

75 GPD  

 

065226 - set  
3πλο φυσιγγίων  
OSMOSOR 

 

 

065427P  Mineral           
για OSMOSOR 

 
 

 

 
Βρυσάκι 
πάγκου 

 

 
Βάση τοίχου 
065210D 

 

 
Βάση τοίχου 
065209D 

Κλειδί  065210S  
για  BF & C  

065208  -   3πλη βρύση 
πάγκου για νερό 
φιλτραρισμένο ή 
αφιλτράριστο ή ζεστό. 

 

 

 

FONTANILLA  BF - 2πλο. 05209 Β.   

Συνδέεται κάτω από το νεροχύτη στην υπάρχουσα 

βρύση (χωρίς δικό του βρυσάκι).  

Παρόμοιο με το 05209 C αλλά με 1 φυσίγγι 

κοκκοειδούς  ενεργού άνθρακα  065214. 
 
 

Κεντρική διάθεση:   ’’ΓΕΝΕΜ’’   Δοϊράνης 118   
& Φιλαρέτου  (από το 262 της Λ. Συγγρού) -  Καλλιθέα    
Τηλ. Κέντρο: 210-9596470 (5 γραμμές) & 210-9574072 
Τεχνικό τμήμα: 210-9513046 (2 γραμμές) 
www.genem.com.gr       www.genem.gr  (νέο) 
info@genem.com.gr                   

 Άλλα προϊόντα:  Ταχυθερμοσίφωνες – Θερμοπομποί   
Ηλεκτρικοί λέβητες - Υδρ. υλικά θέρμανσης   

http://www.genem.com.gr/
http://www.genem.gr/
mailto:info@genem.com.gr
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ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ      MADE IN SPAIN 

  

 

 
1.               2.            3. 

           

Σύστημα φίλτρων κεντρικής παροχής 
 

Aguaphos Tri – 3ων σταδίων   05214  
1

ο
 στάδιο : Φίλτρο νήματος 20μ. σωματιδίων (065410-20) 

2
ο
 στάδιο : Φίλτρο ενεργού άνθρακα   (065214) 

 εμπλουτισμένο με KDF (βακτηριοστατικό). 

 Αφαιρεί  χλώριο , δυσάρεστες γεύσεις, οσμές και χημικά. 

3
ο
 στάδιο : Φυσίγγιο πολυφωσφορικών αλάτων,  

 (SILIPHOS) κατά της δημιουργίας αλάτων σε δίκτυο   

 και συσκευές (065209 A) 

-Κατάλληλο και για πόσιμο νερό 

-Κατασκευασμένο από ABS. 

-Πίεση  8 bar max. -Σύνδεση  ¾΄΄   ή  ½ ΄΄ 

-Με ενιαία 3πλη βάση τοίχου & εξαεριστικό 
(Χωρίς τον ενεργό  άνθρακα δείτε το παρακάτω 05219)  
Το SILIPHOS είναι κατάλληλο για το πόσιμο νερό. 
Δεν κάνει το νερό μη πόσιμο, σε αντίθεση με άλλα χημικά τα 
οποία είναι ακατάλληλα για τη χρήση αυτή (π.χ. Χαλαζίας). 
Χημικά τύπου Χαλαζία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
 μόνο  σε παροχή  μη πόσιμου νερού. 

 

    
 

 

Κανάτα – JARRA / Φίλτρο νερού 2,5 λίτρων 05230 

-Με φυσίγγι ενεργού άνθρακα που αφαιρεί: 

-χλώριο έως 99,9%      -δυσάρεστες γεύσεις 

-οσμές   -φερτές ύλες    -πλήθος χημικών 
            

Με μετρητή γεμίσματος που δείχνει πότε πρέπει   

να αντικατασταθεί το ανταλλακτικό. 

--------Βολική στη χρήση. 

----------Μοντέρνος σχεδιασμός.   

-------------Τοποθετείται & στο ψυγείο 
 

Ανταλλακτικό κανάτας:  065230 με διάρκεια ζωής   
3-4 μήνες. Εξαρτάται από την ποιότητα του νερού. 

 

  
Αντλία για συσκευές 

αντίστροφης όσμωσης  

για πίεση δικτύου κάτω των 2,5 bar.  

Απαραίτητο για το άνοιγμα και το 

κλείσιμο  set από 2 πρεσοστάτες 

 

Aguaphos 2C 

05219 

 

 

Σαν το 05214 
χωρίς τον  

εν. άνθρακα. 

Set από 2 

χωριστά 
φίλτρα με 

φυσίγγια 

065410-20 & 
065209Α 

 

 

 

Φίλτρο κενό 3PL  05215 
Παροχής - 1΄  ́σπείρωμα Θ,    

19 ½΄΄ μέγεθος 

Max 8 bar -50⁰C 

Y:560mm – Φ122mm 
 

Φυσίγγι 065215:  19 ½΄΄, 20μ 

Πτυχωτός πολυεστέρας (ως 60⁰C) 

Υ:49,5mm – Φ70mm -  

Διάμετρος εσωτερ.οπής: 27mm 

 

  

 

Μειωτής πίεσης   
065223P  ¼’’ για φίλτρα. 
Διαθέσιμοι μειωτές & σε 
μεγαλύτερα μεγέθη.  

 

 
 

Λυχνία UV 
αποστείρωσης  
σε μεταλλικό δοχείο,  
με καλώδιο παροχής. 
Για χρήση οικιακή ή 
επαγγελματική. 
(500 lt/h σε  ½’’  05227) 
(1000 lt/h σε ¾’’ 05228) 
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