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En enkel løsning på kalk- og korrosjonsproblemer
Combi Care kobles på vannrøret og avgir en miljøvennlig
innvendig tynn film som hindrer tiltetting og problemer med
surt vann og kalkavleiring.
Kalken skader
Vann med mye kalk og magnesium som oppvarmes danner
et hardt, gråhvitt belegg som skader rør, sanitærutstyr,
vaske- og oppvaskmaskiner, beredere, spiraler, dusjhoder
etc. Resultatet er dyr service eller å måtte kjøpe nytt.
Tapt energi – belegget isolerer og hindrer varmeoverføring
fra varmeelement til vannet. Ved bare 6 mm kalkbelegg øker
energikostnadene med opptil 40 %. Kalk fester seg til alt det
kommer i kontakt med, og kan gi funksjonsfeil og skader.
Surt vann etser
Surt vann fører til utfelling av kobber og andre metaller som
gir merker på sanitærutstyr. Surt vann tærer på rør og
rørdeler. Resultatet er kostbar service eller utskifting av
utstyr.
Din helse – Combi Care reduserer korrosjon som utløser
kobber og jern fra rør, samt andre uønskede og
helseskadelige metaller som finnes i systemet.

Combi Care egner seg til vann:
S Fra brønner/borehull med lav pH-verdi
S Som har fått tilsatt kalk i marmorfilter
S Fra borehull i kalkrike områder
S Fra kalkholdig vann som benyttes til
hetvann-systemer, sentrale vaskemaskiner/
oppvaskmaskiner, varme- og kjøletårn,
etterfylling av kjølevann i lavtrykksystemer
Combi Care fordeler:
S Kan monteres vertikalt og horisontalt
S 22 mm kompresjonsfittings
S Kapasitet opp til 54 l/min
S 12 mnd. levetid/innsats (120 m3 vann)
S Indikator for utskifting av innsatsen
S Virker uavhengig av mengde vann
S Tilpasset veggbrakett

Maksimumsverdier:
Arbeidstrykk:
Inngående venntemp.:
Omgivelsestemp.:
Kapasitet:
Kapasitet pr. patron:

10 bar
30 °C
40 °C
54 l/min
120 m3 vann

Combi Care reduserer korrosjon som
utløser kobber og jern fra rør, samt andre
uønskede og helseskadelige metaller vi
finner i systemet. Patronen byttes enkelt 1
gang pr. år. Dette sikrer beskyttelse av ditt
sanitæranlegg. En indikasjonsring angir
hvor lenge det er til innsatsen skal byttes.

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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Combi Care avgir et
godkjent næringsmiddel
som danner en
miljøvennlig film som
beskytter alt som kommer
i kontakt med vannet,
tilpasset vannmengden

