Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA RO 6-steg Dricksvattenfilter
Vårt dricksvattenfilter av omvänd osmos-typ(RO) är ett enkelt och effektivt
filter för att rena hushållets vatten för matlagning och dryck.
Vårt RO-filter har förmågan att rena vatten från bl.a.
•
Natrium och Klorid (salt)
•
Fluorid
•
Uran och Arsenik
•
Nitrat och Nitrit
•
Ammonium och Fosfat
Dessutom är vårt RO-filter utrustad med ett mineralsteg för att berika vattnet
med nyttiga ämnen och ge en bra smak.
JÄDRA RO-filter placeras med fördel i t.ex. tvättstuga där man sedan kan tappa upp
vatten för förvaring i kyl. Filtret levererar vatten till en bufferttank som även agerar
tryckkärl. Det ger ett bra tryck och jämnt flöde ur kranen som medföljer filtret.
Filtret består av totalt 6st patroner som byts med jämna mellanrum.
Vid köp av filtret ingår patroner för 1års förbrukning.
Filteruppbyggnad
1. Partikelfilter, förfilter
2. Kolfilter, förfilter
3. Partikelfilter, förfilter
4. RO-membran
5. Kolfilter
6. Mineralsteg
7. Bufferttank
8. Tappkran
Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2,6 - 5,5 bar
•
Levererar endast filtrerat vatten ur tillhörande kran (ej till hela hushållet)
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JÄDRA
RO-filter

RO 6-steg mineral
Produktion
till Bufferttank
Leveransflöde
från Bufferttank
Arbetstryck
(bar)
Mått Filterenhet
(B/H/D cm)
Mått Bufferttank
(Höjd / Diameter cm)
Bufferttank Kapacitet

0,10-0,17 liter/min
max 2 liter/min

6 STEGS RENING
1-3. Grövre partiklar samlas i dom 3 förfiltren.
Två partikelfilter och ett kolfilter.
4.

Membranfiltret renar vattnet från resterande
ämnen så som salter, uran, arsenik, fluorid,
nitrat mm.

5.

Ett efterliggande kolfilter gör en sista
polering av vatten.

6.

Mineraliseringssteget berikar vattnet med
nyttiga ämnen som försvann vid filtreringen.

2,6 - 5,5
42 / 45 / 13
42 / 28
10 liter

Krav El

Nej

Avlopp

Ja

Bufferttank
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RO-KRAN KOMBI
Till vårt RO-dricksvattenfilter kan du välja till vår Kombikran. Denna kran ersätter befintlig kran i
t.ex. kök och du får en kran som levererar vanligt kallt/varmt vatten men även filtrerat vatten via
det separata vredet.
Du behöver alltså inte en extra kran om du väljer detta alternativ!
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