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EQHP-10L

Filtro de água Profissional com sistema de troca 
rápida de cartuchos e inibidor de calcário integrado. 

Medidas
39.4cm x 10.2cm x 10.2cm

Cartucho com membrana de bloqueio de partículas, não requer 
pré-ativação do filtro.

Protege seu equipamento contra o acúmulo de partículas que 
entopem o sistema e o tanque das máquinas.

Pode eliminar até 100% de sedimentos e cloro suspensos na 
água, promovendo maior sabor e um preparo mais consistente 
para bebidas quentes e frias. 

Cabeçote de troca rápida (1/4 de volta) com sistema de 
fechamento automático de fluxo de água e ventilação do filtro. 
Elimina a necessidade de registros hidráulicos.

Reduz a formação de calcário através de inibidores de última 
geração.

Agencia:

Especificações
Produto #: 39000.0001

Tipo de Cartucho: Quick Connect

Capacidade
Fluxo de Operação Vida Útil Máxima Micragem 

1.5 gal/min (5.7 L/min)
10000 gal. (37853.4 L) 

@0 GPG de dureza
1.0

Requerimentos de Instalação
Pressão Máxima

de Operação
Temperatura Max

de Operação
Conexão 
Entrada

Conexão 
Saída

125 psi (862 kPa) 100°F(38°C) 3/8 IN FNPT 3/8 IN FNPT
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Medidas Transporte

Largura Altura Profundidade Largura Altura Profundidade Peso Volume

English 4.0 in. 15.5 in. 4.0 in. 5.00 in. in. 23.00 in. in. 5.00 in. in. 2.600 lbs -

Métrico 10.2 cm 39.4 cm 10.2 cm 12.7 cm cm 58.4 cm cm 12.7 cm cm 1.179 kgs -



A BUNN® reserva-se o direito de alterar as especificações e o design do produto sem aviso prévio. Tais revisões 

não dão direito ao comprador às mudanças, melhorias, adições ou substituições correspondentes para 

equipamentos adquiridos anteriormente. Para a maioria das especificações atuais e outras informações, visite 

bunn.com

Created on:

04/22/2019

Produtos Relacionados & Acessórios:EQHP-10L(39000.0001)

MANÔMETRO 
ANALÓGICO

39000.0100 Product #:

CABEÇOTE, EQHP-
VHD

39000.1000 Product #:

CARTUCHO DE 
REPOSIÇÃO, 

EQHP-10LCRTG

39000.1001 Product #:




