Kalkfilter
för hushåll, industri, tvätterier ...
Euro-C är ett avhärdningsfilter av s.k.

kabinettyp, d.v.s. saltbehållaren är integrerad i
filtret för kompaktare yttermått.
Euro-C Helautomatiskt med 5-stegsventil som
medger regenereringsintervall 1-7 ggr per vecka
Euro-C Filtermedia är stark katjonbytare som
avlägsnar hårdhetsbildare ( kalcium- och
magnesium-joner ) från vattnet och gör det mjukt
- Kalkbeläggningar på kakel och porslin och i
varmvattenberedare, pannor och rörledningar
elimineras. Även befintliga beläggningar.
- Kalkfläckar på diskgods o tvättmaskin undvikes
och tvättmedelsförbrukningen kan minskas.
Euro-C filtertank användes även för humus, nitrat ..

Euro-C
Programverk Euro-C

Euro-C filter finns i en mängd varianter både
manuella, helautomatiska, vattenmätar- eller
timerstyrda. Regenereringen med timerstyrning sker
normalt nattetid. Vid regenerering sker automatisk
förbigång av råvatten.
Hårdhetsregulator ger rätt hårdhet på vattnet då dricksvatten ej bör avhärdas helt. Bör vara 3-6 ºdH. Automatiken drivs med 24V- transformator. Medföljer lev.
Kan även erhållas med 230V-automatik, 50Hz.
Regenereringstiderna ställs in på programverket.
Med hjälp av denna jonbytesteknik garanteras att de
hårhetsbildande ämnena kalcium Ca, och Mg,
reduceras helt (<0,1dH) om så önskas, till skillnad från
magneter, elektriska och elektrostatiska metoder.
Priserna på våra filter är mycket kostnadseffektiva.
I mån av leveranstider, tillgång mm kan samma filter
med annat varumärke ex.vis AIMK levereras
Anslutes enklast med flexislang. Ingår ej. 190.-/st
Minimerar installationskostnaderna.

_________________________________________

Tekniska data, mindre variationer kan förekomma
Euro-C 10, flöde normalt 15 lit/min, index 29.
Euro-C 14, flöde normalt 25 lit/min, index 40
Euro-C 20, samma som ovan, men index 58.
Euro-C 28, flöde normalt 45 lit/min, index 82.
Samtliga har måtten: 550x320x1150 mm. Ansl. 20.
Dividera Indextalet med ert dHº = den mängd
vatten i m³ som filtret kan avhärda mellan
regenereringarna,
Filtret är utrustat med By-Passventil
Euro-C 14 är normalfiltret för 1 familj.

Meddela antal personer och hårdheten vid beställning.
Mycket enkel gör-det-självinstallation; enkla svenska instruktioner medföljer leveransen.
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