Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA - JÄRNFILTER GALANT+

PLUS

JARNFILTER

Vårt senaste järnfilter i sortimentet men många starka fördelar.
Detta vattenfilter renar effektivt vattnet från både järn och mangan. Med
hjälp av en aktiv filtermassa och inbyggd luftning binds föroreningarna till
filtermassan och kan sedan backspolas ur filtret automatisk med jämna mellanrum.
Inbyggd luftning renar även vattnet från svavelväte.
GALANT+ har både inbyggd luftning och volymstyrning.
Filtret har även förmåga att fungera som ett partikelfilter vilket gör det till ett
optimalt filter i dom flesta situationer. Detta är en egenskap som saknas hos
de flesta andra järnfilter. Filtret passar då även utmärkt som förfilter när
filtrering av andra ämnen är ett behov.
Filtermassan är relativt lätt vilket är en fördel då det blir enklare att backspola
och inte belastar din brunn lika hårt eller ställer höga krav på att pumpen kan
leverera rätt flöde.

Järnfilter GALANT+ passar dig som vill ha:
•
Renar vattnet från järn, mangan, partiklar och svavelväte
•
Renar partiklar ner till 5-10 micrometer
•
Automatisk renspolning
•
Mycket lite underhåll
•
Låg driftkostnad
•
Komplett och färdigbyggt vid leverans
•
Bypass-enhet samt anslutningsslangar ingår
Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
•
PH-värde ska ligga mellan 6,5-9 för effektiv rening
•
Avloppslösning kan hantera volymen vatten vid filtrets omladdning
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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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