Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA KOLFILTER
Våra kolfilter finns i två olika utförande, med och utan backspolning.
Aktivt kol är ett poröst ämne med mängder av mikrokanaler som absorberar
en mängd ämnen som ger vattnet lukt, smak och färg.
När samtliga mikrokanaler är fyllda är det dags att byta ut kolet.
Utbytespaket kan beställas direkt från oss på JRV System.
Normalt räcker kolet i filtret 1år innan det behöver bytas men vi stora vattenuttag eller mycket höga halter humus kan kolet mättas tidigare än så.

Modell F

utan backspolning

Modell F
Detta filter jobbar utan behov av el eller avlopp.
Kolfilter placeras direkt i flödet efter tryckkärlet och vattnet renas när det
flödar igenom filtret.
Modell A
Detta kolfilter jobbar med backspolning.
Filtret behöver då tillgång till el och avlopp i närheten av tänkt filterplacering.
Backspolningen motverkar spårbildning i filtermassan samt spolar rent filtermassan från orenheter som fastnat i massan.
Ett backspolande kolfilter kan förlänga livslängden på kolet så byten av
filtermassan ej behöver göras lika ofta.

Modell A

med backspolning

Samtliga våra kolfilter levereras direkt till dörr, färdigt för installation. På JRV
system betyder färdigt för installation att filtret är monterat och klart och
levereras med bypassenhet och anslutningsslangar.
Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar.
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KOMPLETT OCH FÄRDIGBYGGD VID LEVERANS
Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation.
Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller
din rörmokare samt att du får tyggheten av att ditt filter är monterat av proffs på
vattenfilter.
Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dom utefter dina förhållande!
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