Aqua-O3
- vattenrening med Ozon, morgondagens teknik

filter för lågt pH och Humus
Manuellt Humus eller pH-filter
med patronfilter T-rör+ventil+T-rör install.
på bef. ledning.
Ventiler installeras på varje slang för
avstängning vid påfyllning/regenerering

Humus:
Det mesta av humusämnen oxideras normalt vid ozonbehandlingen med WellZone O3.
Vatten med mycket hårt organiskt bundet järn kan dock i vissa fall kräva ett humusfilter för att polera bort den
sista humusfärgen. Kapaciteten är flera gånger större än efter traditionella filter pga förbehandlingen med Wellzone.
Pga bl.a. detta är exakt kapacitet (antalet reg.intervaller/år) mycket svår att förutbestämma. Normalt 2-6 reg. per år
eller efter behov beroende på mängden vatten och filterstorlek.
Massan kan behöva bytas om några år beroende på problem. Regenereras med natriumklorid (saltlake ).
Vi dimensionerar filter för varje enskilt fall med hänsyn till genomströmningshastigheter, mängdbehov, antal
regenereringsintervaller, platsbehov mm.

pH:
Mycket lågt pH-värde i vattnet kan i vissa fall behöva pH-filter efter ex.vis WellZone 03 om tapphastig- heten är för
stor eller att övriga värden ”stör” pH-höjningen med WellZone O3. Filtertanken fylls med filtermaterial för pH.
Med kulventil kan önskvärt pH-värde ställas in manuellt. Börvärde, pH 7,2-8,0.
Ökas pH-värdet får man något mera kalk till dricksvattnet.
Enkelt att balansera för ett gott och bra vatten med full kontroll utan att samtidigt riskera kalkbeläggningar.
Filtret installeras efter hydrofor om behandling för hela hushållet eller under diskbänk. Kan även installeras direkt i
brunn på konsol med dränkpump + timer (timern som pH-reglering).

Flexibla slangar till och från filtertank / filter med 2 st avstängningsventiler ger en enklare hantering vid
avstängning/service.
Påfyllning pH-massa: öppna, fyll på pH-massa efter behov. Backspolas varsamt om smuts. Ev. patronfilter före.

Manuellt Humus/pH-filter
Humus-/ H-19 (1 familj)

19,1 lit, bxh 257 x 504 mm, ¾” ansl inv Rg

Massa färdigfyllt vid leverans. Ingår. Svart topp med stigarrör och 2 st dysor ingår.

pH-filter-/ pH-19

19,1 lit, bxh 257 x 504 mm, ¾” ansl inv Rg

25 lit pH-massa i säck levereras med varje pH-filter. Ingår. Svart topp med stigarrör och 2 st dysor ingår.

Patronfilterhus (blåvita ovan)
Patronfilter installeras före, men endast om orent vatten.

Patroner till d:o: partikel 20 my , kol. Flertal olika patroner med olika fyllningar, efter behov.
Flexibla slangar, 1000mm kompletta av mycket hög kvalitet ger enklare montering. Ingår ej.
Ventiler eller PVC-kopplingar till filter ingår ej.

Större filter/filtertankar, helautomatiska, timer- eller vattenmätarstyrda för alla
problem / applikationer. Vi har komplett sortiment. Priser på begäran.

