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6.1. Ο διαγωνισμός αφορά σε συγκριτικά αποτελέσματα καθαρισμού πόσιμου ύδατος με την \'. �sι;/.'� 
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χρήση φίλτρου νερού του Συμμετέχοντα σε αντιπαραβολή με το φίλτρο νερού Imperial (τύπος · 
CAM 1255), το οποίο διαθέτει στην αγορά η Διοργανώτρια. 
6.2. Ο Συμμετέχων πρέπει με την δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό να δηλώσει τον 
τύπο φίλτρου νερού που θα διαγωνιστεί. Ο Διαγωνισμός αφορά σε πιστοποιημένα φίλτρα νερού 
βιομηχανικής παραγωγής για οικιακή χρήση, διαθέσιμα στο εμπόριο και στην ακριβή μορφή και 
τύπο τους, με τον οποίον διατίθενται στο εμπόριο (τυχαίο δείγμα, χωρίς τεχνικές βελτιώσεις). 
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό φίλτρα νερού που ευρίσκονται σε πειραματικό 
στάδιο ή είναι μοναδικά προϊόντα εργαστηριακής κατασκευής. 
Στο Διαγωνισμό γίνονται αποδεκτά φίλτρα νερού με τις παραπάνω ιδιότητες που διαθέτουν τις 
εξής πιστοποιήσεις: 
α). πιστοποίηση από τον NSF (πρότυπο NSF/ANSI 42)ι σύμφωνα με το παράρτημα 1 των όρων 
του παρόντος Διαγωνισμού. 
β). πιστοποίηση από το State of California Department of Public Health, σύμφωνα με το 
παράρτημα 2 των όρων του παρόντος Διαγωνισμού. 
γ). πιστοποίηση από το Department of Commerce της Πολιτείας Wisconsin, σύμφωνα με το 
παράρτημα 3 των όρων του παρόντος Διαγωνισμού. 
6.3. Η συγκριτική δοκιμή θα γίνει στις εξής παραμέτρους επιστημονικής ανάλυσης: 
α). ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΤΩΝ: το ποσοστό κατακράτησης πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 82% (και άνω) στα κάτωθι στοιχεία: μόλυβδο, μαγγάνιο, σίδηρο, 
χαλκό, κάδμιο, υδράργυρο. Το φίλτρο θα πρέπει, συγχρόνως, πετυχαίνοντας το παραπάνω 
αποτέλεσμα, να μην επενεργεί στις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού (δηλαδή να μην αφαιρεί 
τα μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία.) 
β). ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ): 
Aldrin, Dieldrin, Endosulfan, Lindane, Meχthoychlor. Μετά το φιλτράρισμα η συγκέντρωση (ppb) 
να είναι μικρότερη από 0,1. 
γ). ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ: το ποσοστό 
κατακράτησης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 99% (και άνω). 
δ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΡΑΗ): 
Το ποσοστό κατακράτησης πρέπει να είναι πάνω από 96% στα εξής στοιχεία: 
Benzo[a]antracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, 
Dibenz[a,h]antracene, Benzo[ghi]perylene, Indeno[l,2,3-cd]pyrene. 
ε). ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ: το ποσοστό κατακράτησης πρέπει να 
ανέρχεται σε 99% (και άνω). 
6.4. Οι συγκριτικές εργαστηριακές χημικές εξετάσεις θα γίνουν στα εξής τρία (3) χημικά 
εργαστήρια: 
α). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 
Περιβάλλοντος. 
β). Eawag Ίδρυμα Ερευνών, Διεύθυνση ϋberlandstrasse 133, 8600 Dϋbendorf, Ελβετία, 
Τηλέφωνο: +41 58 765 55 11 
γ). RIKILT Akkermaalsbos 2, 6708 WB Wageningen, Ολλανδία, +31 317 480 256. 
6.5. Το ποσοστό εργαστηριακού λάθους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5%. 
6.6. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στις εργαστηριακές εξετάσεις θα είναι της ίδιας προέλευσης 
και για τις δύο συγκρινόμενες συσκευές, προερχόμενο από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης και δεν 
πρέπει να είναι μικροβιολογικά μη ασφαλές. Το δείγμα φιλτραρισμένου νερού που θα δοθεί προς 
εργαστηριακή ανάλυση θα ληφθεί από τις αντιπαραβαλλόμενες συσκευές αφού έχει ήδη 
διέλθει/φιλτραριστεί από αυτές ποσότητα 7.000 λίτρων νερού (δηλαδή, κάθε φίλτρο VjP*U θα
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εργαστηριακων δοκιμων για καθε ενα φιλτρο νερου συμμετεχοντος. ι /},!. ι :1 · • ••. : ' "; c;;. \' ,....
) 6.8. Κάθε ?υμμετέχων οφείλει �α δηλώσει τα στοιχεία του τεχνικού συμβούλου, π�9 � ι

1 t:e,�;, ι j; j � 
εκnροσωnησει στον Διαγωνισμο. 1 \. \-:: ,'""

'.ι
, · ,,.,.,,.. Ω�:�- � .

'•, <,,, !-&p ,1-f�r•'Λ',,' /·-,'·ί,,•, '""' .. '�; 
-ι-,c•:ιcιrι 1i ' i·--- : �  

·1/ � �ι1/ 


















