EV9612-55

MC2 Filterpatron
Filter med antibakteriell funktion för kalla drycker

Ger förträffligt vatten för dryckesanläggningar,
post-mix och storförbrukare
FÖRDELAR
Ny förbättrad Micro-Pure II media med
AgION™ skyddar mot bakteriell och
mikrobiologisk tillväxt.
Förser utrustningen med friskt och fräscht
vatten för utmärkt smak och funktion samt
bidrar till att bevara kolsyra i drycken
Everpures unika samansättning med aktivt
kol tar bort klor, oönskad lukt, smak och
partiklar från vattnet effektivare
Absolut filtrering, 99,9% av partiklar ner till
0,5 mikron med Precoat-teknik
Reducerar hälsovådliga ämnen såsom
asbestfibrer, Cryptosporidium och Giardiaparasiter
Skyddar dryckessystems pumpar, slangar,
packningar och ventiler från slitage,
korrosion och igensättning

MC2 Filterpatron Art. Nr: 9612-55

Enkel och ren hantering vid filterbyte.
Filtrets inre delar exponeras ej för hantering
och kontaminering.
Certifierad enligt NSF/ANSI standard
42 och 53

INSTALLATIONSTIPS

HANTERINGSTIPS

Installeras med filtret lodrätt under
hållaren

Byt filter enligt serviceförebyggande
schema var 6:e månad

Monteras med minst 5 cm marginal
under filtret för att möjliggöra filterbyte

Byt filter om vattentryck faller under
10 psi

Låt vatten spola genom filtret i
3 minuter under fullt tryck

Spola alltid filtret vid installation och
byte

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN/
DIMENSIONERING

För användning i kalldrycks-, post-mix-,
dricksvattenanläggningar och liknande
utrustningar.
För filtersystem
Beräknad kapacitet: 34,000 liter

Använd aldrig avstängningsventil av
sadelmodell till filtret
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SPECIFIKATIONER

MC2 Filterpatron

Mått:
H 53 cm B 8,25 cm
Flödeshastighet:
Max 6,3 liter/minut
Beräknad kapacitet:
34,000 liter
Filtrering:
99,9% av alla partiklar
ner till 0,5 mikron
Absolut filtrering
Vattentryck:
0,7 – 8,6 bar non-shock
( 10 – 125 psi )

Filterhuvud QL3B

Temperatur:
2 – 38 °C
Matningsspänning:
Ingen elanslutning krävs
Rekomenderad filterhållare
QL3B
Filterhuvud med avstängningskran.
Passar Everpures normalfilter.
Filterbytet förenklas med
avstängningskranen och risken för
vattenspill minskar.
Möjliggör användande av
sanitetspatron för enkel
avkalkning eller desinficering.

GARANTI
EVERPUREs vattenbehandlingssystem
omfattas av garanti mot defekter i
material och sammansättning. Gäller ej
förbrukningsmaterial.

För information och beställning:
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