Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA COMBI HUMUS / NITRAT
JÄDRA Combi humus / nitrat är ett jonbytarfilter som finns i flera storlekar,
från små till stora flöden med höga halter humus och nitrat i vattnet.
Filtermassan i våra Combi H/N-filter är speciellt anpassad fånga upp humus
och nitrat. Storleken på filter anpassas till kundens krav på flöde.

Kompletta filter vid leverans
Ett filter från JRV System ska vara en positiv upplevelse från order
till installation.
•
Våra filter monteras och programmeras av oss vilket gör att vi kan
optimera kapaciteten på ditt filter.
•
Ett filter från oss är alltid klart för installation och det ingår alltid en
By-Pass-Enhet och flexibla rostfria anslutningsslangar
•
Tydlig installationsanvisning
•
Tydliga instruktioner för underhåll och felsökning
•
Tydliga garantier,
Rent vatten eller pengarna tillbaka
o
6 månaders återköpsgaranti
o
4 års reningsgaranti
o
20 års garanti på filterflaska

Viktigt att tänka hela livslängden
Då livslängden för ett filter är långt är det viktigt att tänka igenom hur vattnet
används, för att få en så kostnadseffektiv filterlösning som möjligt.

Kombinationsfilter
med salttank

Storleken på filtret baseras på vilket flöde som skall renas samt på hur mycket
föroreningar det är i vattnet som filtret skall ta hand om.
Därefter väljer vi tillsammans ett filter som har rätt mängd filtermassa då
detta bestämmer hur ofta filtret ska regenereras, vilket förbrukar salt.

By-pass enhet
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Fördelar med ett JÄDRA Combi H/N
Ett Jädra Combi H/N-filter ger dig ett filter med många fördelar
•
Volymstyrning, regenerering görs när filtrets totala kapacitet är
förbrukad. Detta förhindrar även att filtret överstiger sin kapacitet
och orenat vatten passerar.
•
Färskvatten till salttank. Våra filter tömmer salttanken i slutet av
omladdning istället för att låta vatten stå till nästa laddning.
•
Batteribackup, vid strömavbrott håller styrsystemet kvar
klockan i 24 timmar
•
Optimerad saltåtgång, Med den moderna styrenheten laddas filtret
med rätt mängd salt varje gång istället för vid endast tidsstyrd.
Ett filter med enkelt underhåll
•
Vattenfiltret innehåller få rörliga detaljer och service av dessa system
är väldigt enkelt.

Styrsystem från CLACK USA
med flödesmätare

Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
•
Innan jonbytarfilter rekommenderas ett mindre partikelfilter
•
Avloppslösning kan hantera volymen vatten/salt vid filtrets omladdning
•
När humus och nitrat filtreras med jonbytarfilter ökar klorid i vattnet
samt att pH-värde sänks
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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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