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AQUA FHP
Patronfilterhus i plast for hus og fritidsbolig

alt innen vannrensing
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Brukervennlig, godkjent filterhus som passer de fleste filterpatroner. Filterhus i
polypropylen/styren. Trykkavlastningsventil, veggbrakett og filternøkkel er standard.
Filterhusene brukes til reduksjon av partikler og
vond smak i vann, både hjemme og på hytta.
Filterhuset monteres normalt på hovedvanninntaket
til boligen. Filteret kan også settes inn foran
husholdningsmaskiner, som vaskemaskin, kjøleskap
med isbitmaskin, oppvask maskin etc.
Filterhus kombinert med riktig filterpatron reduserer
effektivt partikler samt sjenerende smak og lukt på
vannet. Gjennomsiktig hus gjør det enkelt å se
filterpatronen. Det minste filterhuset (5“) benyttes der
det er begrenset plass, eller mindrevannbehov.

AQUA FHP-5“ filterhus med trykkavlastningsventil og
filter nøkkel. Standard filterhus i transparent underdel
og topp i polypropylen. Anslutning er 1/2“, forsterket
med messing innlegg.
AQUA FHP-10“ serien leveres med brakett,
trykkavlastningsventil og filternøkkel. Underdel i
transparent styrenplast eller i blå polypropylen.
Anslutningene er 1/2“, 3/4“ eller 1“, forsterket
med messing innlegg.
AQUA FHP-20“ har samme utforming som 10“ men
passer til 20 tommers patroner, og har 1“ anslutning.

Modell
Hus
Ansl. HxD(mm) Kap*(l/m)
Aqua-FHP5” Transp. 1/2” 189x122
10
Aqua-FHP10” Transp. 3/4” 378x122
20
Aqua-FHP20” Transp. 1”
570x122
40

*Oppgitt kapasitet er ved bruk av
partikkelfilterpatron med finhet 20 mikron.
Kapasiteten er avhengig av filterpatron som
benyttes. Filterhusene er testet og godkjent hos
Norges Byggforskningsinstitutt. Passer de fleste
standard karbon- og sediment-patroner i 10”
størrelse. O-ring i EPDM-gummi. Max. arbeids trykk:
8,6 bar. Arbeidstemp 2-52O C

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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