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DOMÉSTICO

Osmotic



Produz 8 litros/hora (até 
200 litros dia).

Torneira com indicadores 
luminosos do 
funcionamento e da 
qualidade da água.

Salinidade máxima (TDS): 
1500mg/l.

Regulador de pressão 
incorporado.

Depósito não pressurizado
com capacidade de 8 L úteis 
(máxima higienização).

Pós filtro remineralizador pH+ que 
dosifica cálcio e magnésio de origem 
vegetal (pH ajustável, água mais alcalina)

Temperatura de 
trabalho: 5ºC - 35ºC.

Todas as partes em contacto com a 
água estão construídas em material 
bacteriostático, evitando a proliferação 
de vírus e bactérias.

Aquastop: sonda electrónica para 
detecção de humidade e 
encerramento de válvula de entrada.

Medidas: A - 355mm; B - 350mm;
C - 260mm

Pressão de trabalho: 2,5
a 6 bares.

Autolavagem da membrana.

Alimentação eléctrica: 230V/50Hz.

Segurança eléctrica Classe II
(duplo isolamento).

Desinfecção por luz ultravioleta UV-C 
14W programável no interior do 
depósito.

Controlo dos parâmetros em cada 36 
segundos pelo microprocessador, emitindo 
avisos luminosos e acústicos de depósito 
vazio, detector de humidade,
manutenção, etc.

1- Filtro de sedimentos de 5 micras
2- Filtro de carvão activado
3- Membrana de Osmose Inversa
4- Pós filtro regulador de pH ajustável
5- Lâmpada UV
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Poupança

A partir de agora a única factura de água a pagar será 
a da água da rede que abastece a sua casa. Deixe de 
comprar água engarrafada e usufrua de mais de 100 
litros diários de água pura e equilibrada.

Saúde

Com a OSMOTIC terá uma água pura e equilibrada 
sem químicos ou bactérias. Favorece a digestão, a 
eliminação de toxinas e é diurética. Especialmente 
indicada para dietas sem sódio, alimentação infantil e 
mulheres grávidas ou no período de amamentação.

Meio Ambiente

A OSMOTIC colabora com o meio ambiente, 
eliminando a utilização de garrafas e garrafões de 
plástico que está a ajudar a preservar o meio 
ambiente.

Comodidade

Com a OSMOTIC evita ter que comprar, carregar, 
armazenar e deitar fora as embalagens de plástico. 
Tenha água pura com o simples gesto de abrir e fechar 
a torneira da sua OSMOTIC. Água pura sem limites em 
sua casa.

Alimentação

A água purificada pela OSMOTIC é ideal para fazer 
café, chás, infusões, cubos de gelo, etc. Cozinha-se em 
menos tempo e os alimentos conservam mais as suas 
vitaminas e proteínas, para além de manterem todo o 
sabor original. 

Animais e plantas

Ideal para plantas de interior, bonsais…
ideal para os seus animais de estimação.


