A fogyasztási végpontra szerelhető szűrők
Élelmiszeripari szűrők
A SPECTRUM NSF minősítésű élelmiszeripari patronok
olyan kivitelüek, hogy az Everpure prémiumszűrői
helyett is alkalmazhatóak a jó minűségű ivóvizet
igénylő élelmiszeripari kereskedelemben .
A standard 10" és a nagyobb kapacitású 14" hosszúságú patronokat gyártja, a
SPECTRUM, ezek minden élelmiszeripari igényt kielégítenek

Az AOW2 és a hosszabb AOW4 patront ,élelmiszeripari minőségű polypropylenből
gyártják amely mind a meleg, mind a hidegvizes alkalmazásokban használható. Ilyenek
a kávégépek és a vízhűtők, melyeknél a jó minőségen kívűl a gépek védelmét is
biztosítják a patronok.
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Fő termék jellemzők
Klór, íz, szag csökkenteés
A kiváló minőségű víz előállítása érdekében az aktív szén
csökkenti a klórt, a víz ízét és a szagát, valamint az egyéb
szennyező anyagokat, amelyek befolyásolhatják a víz
minőségét és károsíthatják a berendezéseket
LA lerakódások és a kioldódás megelőzése
Az AOW2 és AOW4 megvédi és meghosszabbítja a
berendezések élettartamát azáltal, hogy megakadályozza
a mészkő képződését, csökkenti a szervizköltségeket, a
gép állásidejét és megtakarítja az energiaköltségeket
0.5μ részecskék és a sub-micronos zavarosság
csökkentése A szennyeződések rongálják az
elosztóvezetékeket, a szelepeket és más alkatrészeket, és
befolyásolják a vízminőséget. A SPECTRUM sorozat a 0,5
mikronnál nagyobb szennyeződéseket eltávolítja.
Ólom eltávolítás
A szűrők 10 ppb alá csökkentik az ivóvíz ólomtartalmát.
Ciszta csökkentés
A 0,5 μm-es szubmikronos szűrésnek köszönhetően
csökkenti a súlyos egészségügyi kockázatot jelentő
szennyező anyagokat, például a Cryptosporidium és a
Giardia cisztákat, valamint más szennyező anyagokat,
például azbesztrostokat
Bacteriosztatikus kontroll
Mivel az AOW2 és az AOW4 élettartama alatt alkalmas a
lehetséges mikrobiális növekedés megakadályozására,
mindkettő aktív bakteriosztatikus kontrollt használ, így
gátolja a mikrobiális növekedést.
Élettartam, patron csere
A patron cseréje 6 hónap elteltével szükséges,vagy amikor
a nyomás 10 psi alá csökken. A patron csere egy egyszerű,
gyors és tiszta folyamat, egy negyed fordulattal a patron
eltávolítható a szűrő fejből fejből, és mivel egyetlen belső
szűrő alkatrészt sem kell érinteni, nem lehet
keresztszennyezés sem.

Termék kód
Méret (mm)
AOW2
216 x 89
AOW4*
321 x 89
ACH-FH1-3/8
86x 71
*A Jó Ivóvíz Kft
nem forgalmazza!

Kapacitás (l)
3,800
7,600
-

Áramlás (l/perc)
1.9
Magyarországon forgalmazza:
1.9
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