Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA - OXITUB

OXITUB är ett effektivt och smart sätt att syresätta ditt vatten.
Luftning av vattnet är ett bra sätt att eliminera svavelväte samt effektivt om
det finns järn/mangan som skall oxideras innan filtrering.
Via styrenheten laddas tuben med ny frisk luft per automatik via en omladdning.
OXITUB ersätter luftinjektor och syrepelare samt har den fördelen att inte
skapar ett stort motstånd för pumpen.
Ytterligare fördel är att denna lösning är mycket enkel att installera och vid
installation i samband med ytterligare filter krävs inget extra ingrepp utan en
slang kopplas direkt från OXITUB till efterliggande filter.
OXITUB passar även bra i samband med hydropress eller konstanttryckssytsem där det är ett problem med annan typ av luftning.

Järnfilter OXITUB passar dig som vill ha:
•
Syresatt vatten
•
Mycket lite underhåll
•
Låg driftkostnad
•
Komplett och färdigbyggt vid leverans
•
Bypass-enhet samt anslutningsslangar ingår
Att tänka på
•
OXITUB skall placeras frostfritt
•
OXITUB har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
•
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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