Judo Fimat JFXL-ATP
Inntaksfilter med tilbakespylingsfunksjon

alt innen vannrensing

Typiske eksempler på ulike
typer korrosjon og skader på
rørsystemet som har sin årsak
i partikler som kommer med
inntaksvannet.
Dette er tilstander som kunne
vært unngått med Fimat:

Fimat partikkelfilter er spesialdesignet for å stanse partikler som kan komme via inntaksvannet. Filteret er selvrensende og har automatisk tilbakespyling til avløp.
Filteret er utført i næringsmiddelkompatibelt støpejern, beskyttet innvendig og utvendig
mot korrosjon med Rilsan. Filteret er utstyrt med en roterende spyleandordning som
støvsuger silduken.
Filteret leveres i 3 modeller: 1. Manuell spylefunksjon. 2. Tidsstyrt spylefunksjon etter
intervaller. 3. Tid- og trykkdifferansestyrt spylefunksjon, der spyling aktiveres når en
av de først inntreffer.

Typiske områder der Fimat brukes:
S På offentlig vannforsyning vil filteret sikre deg mot problemer i røropplegg, ventiler,
sanitærutstyr samt andre installasjoner som trenger partikkelfritt råvann for å fungere.
S Til forfiltrering før videre behandling av vannkvalitet gjennom UV, RO, ionebyttere etc.
S Filtrering av delstrømmer til kjøletårn, airconditioning, anlegg for frikjøling
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Egenskaper & fordeler
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S Tysk industrikvalitet
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* Ved filtrering av drikkevann
** Filterduker tilgjengelig også i 30 µm, 320 µm og 500 µm

Norvann leverer et stort spekter av filterløsninger, utviklet av markedets
ledende produsenter på området. Våre produkter spenner fra små
drikkevannsfilter til hytta, til større renseanlegg beregnet for bolighus,
forretningsbygg, skoler, hoteller, vannverk, restauranter og storkjøkken.
Norvann leverer også et bredt produktspekter av filter beregnet til
kaffemaskiner, dampovner, isbitmaskiner og drikkevannskjølere.
I tillegg har vi et stort utvalg drikkevannskjølere og vannfontener.
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