Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA TRYCKKÄRL HYDROFOR
Vi på Jädra Rent Vatten säljer hydroforer från Wellmate som komplettering till
våra vattenfilter.
Till detta tryckkärl ingår automatisk avluftning samt invändigt stigrör som får
vattnet att spolas ut i tryckkärlet ovan vattenytan.
Dessa tryckkärl passar utmärkt där vattnet luftas innan för att eliminera
svavelväte eller vid syresättning för att fälla ut järn/mangan.
Spridaren via stigröret ger vattnet en ytterligare luftning och den automatiska
avluftningen ser till att rätt mängd luft bibehålls i tryckkärlet.
Hydroforerna är uteslutande tillverkad i kompositmaterial och utsätt då inte
för aggressiva angrepp vid surt vatten till skillnad från tryckkärl tillverkade i
metall.
Dessa hydroforer passar dig bra när
•
Vattnet luftas innan med t.ex. luftinjektor.
•
Vattnet innehåller mycket svavelväte.
•
Vattnet skall behandlas mot järn eller mangan.
•
Vattnet är aggressivt.
Att tänka på
•
Arbetstryck upp till 5 bar.
•
Placeras frostfritt.

Wellmate Hydrofor
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Avluftningsventil samt ventil för påfyllnad
av luft till hydrofor.
Topprör för automatisk reglering av luftmängd
i tryckkärlet.
Spunnen fiberglasflaska förklädd med epoxiharts
förmaximal hållbarhet och samtidigt ge en lätt
behållare.

Självreglerande luftventil, exklusiv för Wellmate
Flaskans insida består av en skarvfri gjutning
av högsta polyten kvalité. Detta material
påverkas heller inte av aggressiva angrepp.
Stigrör för inkommande vatten som ger luftning
av vattnet i tankens överdel.
Luftinjektor
(tillval)
Koppling för montering av
avtappningskran(tillval) eller synrör(tillval)
INLOPP

UTLOPP

Tillgänglig Extra Utrustning
Ventil för luftpåfyllnad

Ingår vid köp från Jädra Rent Vatten

Invändigt stigrör
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