Rent Vatten
En del av Jädra Gård AB

Produktinformation

JÄDRA SVAVELVÄTESFILTER
Vårat backspolande svavelvätesfilter finns i en storlek med automatisk backspolning.
Filtret är fylld med en filtermassa speciellt anpassad för att fånga svavelväte.
Filtret backspolas per automatik med jämna mellanrum för att återställa
filtrets reningsförmåga.
Detta filter är lämpligt när mängden svavelväte är mycket hög då detta filter
är betydligt mer effektiv än både kolfilter och luftning.
Typiska applikationer för ett svavelvätesfilter
•
Vattnet luktar hela tiden eller stundvis svavelväte(ruttna ägg)
•
När kolfilter eller luftning inte räcker till
Samtliga våra filter levereras direkt till dörr, färdigt för installation. På JRV
system betyder färdigt för installation att filtret är monterat och klart och
levereras med rostfria anslutningsslangar och Bypassenhet.
Att tänka på
•
Vattenfiltret skall placeras frostfritt
•
Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
•
Avloppslösning kan hantera volymen vatten vid filtrets backspolning

By-pass enhet
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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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