SUPREME
ONE

KOMBIFILTER

ÅTGÄRDAR
• JÄRN
• MANGAN
• KALK
• HUMUS
• SVAVELVÄTE
• ammonium

SUPREME
ONE - KOMBIFILTER

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya kombifilter är. Detta är den absolut
senaste modellen av järn-, mangan- och kalkfilter.
Detta kombifilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan
jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter järn och  3 mg/liter mangan samt upp till 40 tyska
grader (dH) kalk.
Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än alla andra filter på
marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas till skillnad från
andra filter. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn/mangan och kalk. Filtret reducerar
svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med luftinjektor.
Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett
konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i det flesta fallen bort all humus men i vissa är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett
klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.
Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel
och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.
Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt
med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.  Föroreningarna som filtret samlar upp
spolas under backspolningen ut i ett avlopp som  måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet. Detta filter finns även i andra större modeller.

OBS! Vissa avloppsreningsverk fungerar inte optimalt om det kommer i salt, backspolningen får då kopplas
till dagvattnet eller liknande.

Tekniska data
Reningskapacitet:
Upp till 25 liter/min
Max. genomflöde:
Upp till 100 liter/min
Spolbehov:
15 liter/min
(flödet efter trycktank)
Anslutningar:
¾” utvändig
Höjd: 116 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 50 cm
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