PARTIELL AVSALTNING

AK 1019, 1030
Partiell avsaltningsfilter

Optimalt kalkskydd och strålande diskresultat

AK 1019, 1030 - Optimalt kalkskydd och strålande diskresultat

Tekniska data:
Kapacitet per regeneration

AK 1019

AK 1030

m v/1 dH ca.

60 - 80

120 - 160

m3 v/10 odH ca.

6-8

12 - 16

m3 v/20 odH ca.

3-4

6-8

3 - 3,5

6-7

o

3

o

m3 v/25 dH ca.
Vattentillslutning

"

3/4

Max. vattentryk

bar

6

C

60

bar

0,6

liter/minut

30

Max. temperatur

o

Tryckfall v. 30 liter/minut
Flow
Dimensioner (HxD)

mm

Varunummer

Diskresultat: Partiell avsaltning ger ett bra kalkskydd för disk-

maskinen och ett nästan fläckfritt diskresultat. Det är bara glas
som kan behöva putsas för hand.

540/265

820/265

421020170

421020120

Filtret består av en glasfibertank som innehåller jonbytarmassa,
som avhärdar vattnet. Tillgångsvattnet leds genom filtrets
jonbytare, som reducerar vattnets innehåll av kalcium- och
magnesiumföreningar. Detta ger partiell avsaltning.

Fördelar och egenskaper:

Kalk reduceras med upp till 100 %
Salthalten reduceras med upp till 60 %
Mindre behov av att putsa glas och porslin i efterhand
Lägre förbrukning av disk- och torkmedel
Ekonomisk och driftsäker lösning
Filtret klarar varmvatten upp till 60 grader
Bra lösning för mindre utrymmen

Ekonomisk lösning:

Anläggningens kapacitet beror i stor grad på råvattnets innehåll av kalk. Se tabell.

Kvalitet:

AK 1019/1030 avsaltar vattnet partiellt, vilket ger en
vattenkvalitet som är avsevärt högre än hos traditionellt
avhärdat vatten. Filtret är underhållsfritt, kräver inget salt och
slösar inte med vattnet.
Tack vare filtrets konstruktion och regenereringsförmåga krävs
inget underhåll från användarens sida. När filtrets kapacitet är
förbrukad byts hela behållaren ut mot en ersättningsbehållare,
som servas av BWT.
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Tillbehör:

Liten vagn på hjul, som gör det
enkelt att flytta anläggningen
vid rengöring.

SMS-box, som automatiskt
skickar ett SMS-meddelande till
BWT när det är dags att byta
ut AK-filtret. Vid mottagning av
SMS-meddelandet ser BWT till
att ett nytt AK-filter levereras och
monteras hos kunden.

Kontakta BWT vid ytterligare frågor, dimensionering
eller för att erhålla ett gratis provexemplar.
Anläggningarna kan också hyras.

