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Ferrolite Inject
Automatiskt/Manuellt
10”, 12”, 16”

En ren glädjekälla
Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller
ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som
avgör.
Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent
vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet
till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.
Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din
egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.
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Ferrolite Inject
10”, 12”, 16”
Järn, mangan- och
kombinationsfilter

Hur Ferrolite fungerar
Ferrolite innehåller ett högeffektivt filtermaterial av brunsten.
Brunsten är ett material som redan finns i vår natur och som
hjälper syret att oxidera mineraler i naturen. Med hjälp av denna egenskap får du ett filtrerat vatten fritt från järn och mangan
utan några kemiska tillsatser. Brunstensmaterialet laddas av det
syre som injiceras av luftinjektorn som installeras framför tryckkärlet/filterkärlet. Detta sker automatiskt med hjälp av din egen
brunnspump. Filtret kan även kombineras med avsyrningsmassa för att reglera pH-värdet.

Automatisk/Manuell returspolning
Produktegenskaper
• Med garanterat resultat
• Med automatisk/Manuell returspolning
• Filtret är CE-märkt
• Miljövänligt
• Kemikaliefritt

Installationsskiss

Ferrolite och luftinjektor mot hydrofor

Ferrolite och luftinjektor mot hydropress
Till dessa filter krävs avlopp

Typ

Höjd
mm

Ø
mm

Röranslut.
mm

Fe+Mn
0,3-2,5 mg

Fe+Mn
2,6-3,5 mg

Fe+Mn
3,6-5,0 mg

Fe+Mn
5,1-7,0 mg

Max flöde*
L/min

Spolvolym
(max) lit

Spolvolym
(min) lit

Spolflöde

Ferrolite 10”

1600

254

R20

15 lit/min

12 lit/min

8 lit/min

7 lit/min

25 lit/min

312

208

≈ 26

Ferrolite 12”

1430

318

R20

24 lit/min

18 lit/min

13 lit/min

10 lit/min

39 lit/min

432

288

≈ 36

Ferrolite 16”

1900

405

R20

38 lit/min

30 lit/min

21 lit/min

17 lit/min

64 lit/min

600

400

≈ 50

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator.
* Intermittent tappning (2min)

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Spolvolym
- max 12 min
- min 8 min
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