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Vattenfilter
Noga utvalda vattenfilter av Canaletas R&D avdelning.

Filter med hög kapacitet
Avlägsnar klorsmak, lukt och organiska kemikalier. Partikelfiltrering av ett effektivt 5 μm sediment filter. Lämpligt för
dricksvattenkylare med högre vattenflöde. Installeras utanför dricksvattenkylaren. Rekommenderas att filterpatronen byts ut 1
gång per år.

M-105 Plasthölje och patron
Reningsfilter med transparent plasthölje. ABS ovandel och aktiv karbon filterpatron.
Max tryck 8kg/cm3 vid 20ºC.

M-115 Hölje i rostfritt stål och patron
Reningsfilter med hölje i rostfritt stål. Ovandel i mässing och aktiv karbon filterpatron.
Testat i högt vattentryck upp till 21kg/cm3 at 20ºC (Lämpligt vid installationer med plötsliga
tryckförändringar)

.

Filterpatron för M-105 och M-115
Filterpatronen innehåller aktivt kol. Fördelen med denna typ jämfört med granulerandefilter är att de
inte släpper ut svarta kolpartiklar ”grått vatten” vid aktivering av dricksvattenfontänen.

Rekommendation av filterpatronbyte
eller hur frekvent dricksvattenkylaren används. Filterpatron måste bytas när dricksvattenstrålen blir för låg.

Inline filter
Vattenfilter med liten dimension, enkla att installera och att byta. Kan beställas förinstallerade i dricksvattenkylare eller POU
vattenautomater. Lämpliga för dricksvattenkylare med mindre vattenflöde eller för POU vattenautomater.

Aktivt karbonfilter
Tar bort dålig smak och lukt som kan vara i vattnet som klorin och små partiklar av organiskt material.

Sedimentfilter
Tar bort små partiklar som kan finnas i vattnet och förhöjer prestandan i karbonfilter.
Rekommenderas om vattnet har höga halter av sediment. Filtreringskapacitet 5 μm..

Rekommendation av Inline filterbyte
Canaletas rekommenderar att karbonfilter byts ut var 6 månad, och att sedimentfilter byts ut var 3 månad, men frekvensen av utbyte måste
kanske ske oftare beroende på vattenkvalitén eller frekvensen som det används. Filtret måste bytas ut om dricksvattenstrålen blir för låg.

UV filter
Eliminerar alla eventuella mikroorganismer som vattnet kan innehålla.
Rekommenderas när klorhalten i vattnet är väldigt låg, dåligt kontrollerat vatten eller i miljöer
med ökad risk för infektioner. Det krävs att vattnet som ska filtreras är drickbart. Levereras
installerad i dricksvattenkylaren. UV lampan måste bytas ut var 12 månad.
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Canaletas reserves the right to make changes considered opportune to the information contained in the catalogue without prior notice, with the aim to improve its products.

Canaletas rekommenderar att filterpatron byts ut minst en gång per år, eller oftare beroende på vattenkvalitet

