Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA PARTIKELFILTER
Vårat partikelfilter finns i en variant med olika storlekar och
automatisk styrning.
Filtret är fyllt med en filtermassa som har en stor makroporös yta som med
sina egenskaper kan rena vattnet på partiklar, ner till 5 mikrometers storlek
vilket är en klar förbättring mot tex sandfilter som endast kan rena ner till 25
mikrometers storlek.
Filtermassans porösa ojämna yta gör det till ett idealiskt filter där det finns
behov av att ta bort partiklar. Den är lätt att backspola och därmed går det åt
mindre vatten för backspolning i jämförelse med andra filtermassor för
partikelrensning. Filtret backspolas med jämna intervall.

Styrsystem från CLACK USA

Typiska applikationer för ett partikelfilter
•
Problem med partiklar
•
Förfilter till RO-anläggningar
Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
•
Avloppslösning kan hantera volymen vatten vid filtrets backspolning
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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!

JÄDRA RENT VATTEN

021 - 444 01 99

www.jrvsystem.se

