Aqua-O3 vatten-

luft- ångteknik

anno 1982

Nya produkter från Aqua-O3
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WellZone-O3 ozonrenare. Aggregat. Ozonreningr. Rör 2000mm för borrhål saknas på bild..
PF-filter för WellZone i grävd brunn eller tank.

2.
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Vikingfilter för järn, mangan, partiklar, lukt, smak samt bakterier.
Patron till Viking. PP-patron för partiklar 5 eller 20 micron. Aqualen för Fe, Mn mm
Lamellpatroner 5, 20, 50 samt 100, 130, 200 micron. Bytes aldrig.
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Red-Disc 10”. 25my lamellpatron. Patronen bytes ej. 250 st lameller i varje patron. Bottenkran samt
öga när dags för filterbyte. 90 minutliter ! 2 st patroner medföljer lev.

4.

RW-DD. Stor nyhet för tankar. Rostfria. Öppningsbara. Finns med automatik enl bild.
Filtertanken är delbar samt dessutom försedd med bottenventil.
Patenterad skiva i botten. Skivan är skårad över hela arean vilket gör att backspolningen blir 30-40%
effektivare samt att hela massan lyfts vid backspolning. Förhindrar att massan klumpar sig.
Högst uppe på bilden sitter en manuell backspolningsventil som arbetar med timer. Vrid upp timern som
en äggklocka, filtret backspolar manuellt och stänger av sig själv ! 0-120 minuter.
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OzoMix. Kopplas till tvättmaskinen,5a. Tvätta med kallt vatten. Inget tvättpulver eller sköljmedel skall
användas. Tvätten blir garanterat ren, fräsch och utan kemikalierester. Fräschare än med tvättmedel.
Två storlekar. Även för hyreshus. Spara el, vatten, värme och stoppa fosfatutsläpp ...
Installera i dusch och desinficera duschen med vattenslang. installera i Livsmedelsindustrin och skölj
grönsaker mm samt fisk i fiskindustri. Förläng hållbarheten.
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MaxiFlow 400 2”. Lamellpatroner. 5, 20, 50, 100, 130, 200 micron. Eller Inox-duk 100, 130 el 200 my
400mm höjd, diam 130mm. Upp till 20m3/h
MaxiFlow 500 2”. Likadana patroner som ovan, men dessa är 500mm höga och diam 130mm.
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Filter för Fluor, Arsenik och Uran. Förfilter på bilden(därför 2 st) samt prov på 2 olika krantyper
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