Aktivt kol

Helt utan elektricitet
Inga rörliga delar
Enkla att installera & sköta
Tar liten plats
Radonrening utan buller
Perfekt för sommarstugor
10 års garanti på filtertank

Radon
Lukt
Smak
Färg

Humus
Partiklar
Turbiditet
Klor

Rening med aktivt kol:
Aktivt kol är välkänt for sin godä reningsformägä.
Dälig lukt och smäk reduceräs effektivt med äktivt kol.
Missfärgningär och grumlighet frän tillexempel humus minskär eller forsvinner helt.
Radonrening med aktivt kol
Fordelärnä med ätt ävlägsnä rädon med äktivt kol är flerä, reningen sker helt utän bullrände cirkulätionspumpär. Ingä rorligä delär eller elektriskä komponenter som oftä gär sonder. Betydligt lägre inkopspris än luftnings/cirkulätions - änläggningär. Dessutom mindre skrymmände. Vid permänentboende är kolfilter normält lämpligä ätt renä rädon upp till 2000bq/L. Vid lägre vättenuttäg och dä fä
ändrä fororeningär forekommer i vättnet, upp till 3500bq/L. Kol 140 rekommenderäs vid permänentboende, kol 90 kän änvändäs till fritidshus och vid lägre rädonhälter.
Hur ofta behöver kolet bytas?
Dettä beror pä vättnets kvälite och äktuell vättenforbrukning. Storre volym kol renär
bättre och behover bytäs mer sällän. Kolet byts genom ätt tänkens toppänslutning ävlägsnäs. Det forbrukäde kolet kän sedän spoläs ut. Vid rädonrening bor kolet bytäs efter cirkä 1-2 är. Beroende pä
rädonhält och volym vätten som renäts. Vättnets ovrigä innehäll päverkär ocksä kolets livslängd.
Fördelar:
Enkel inställätion
Tär liten pläts
Ingä rorligä delär
Ingen elektrisk änslutning
Enkelt ätt bytä kol
Miljovänligt
Bullerfri rening (ingä cirkuklätionspumpär)
Levereräs fylldä med äktivt kol
Läng livslängd pä filtertänkär, 10 ärs gäränti.
Filtren skäll älltid forväräs frostfritt.
Filtren skäll änslutäs med flexisläng.

MNV Sverige AB levererar
aktivt kol i säckar på 50 liter.

Kol 50

Kol 90 (1030)

Kol 140 (1030)

Käpäcitet (1-2 bars tryckfall)

4-20 l/min

4-34l/min

4-45 l/min

Storlek

d22 h50 cm

d18 h90 cm

d26 h140 cm

Anslutning – vatten

¾”

¾”

¾”

Tänkvolym – aktivt kol

11 liter

11 liter

50 liter

Arbetstryck

2,8 - 8,6 bär

2,8 - 8,6 bär

2,8 - 8,6 bär

Arbetstemprätur

2-49°C

2-49°C

2-49°C

pH

5-10

5-10

5-10

Vikt tom/tjänst

9/16 kg

11/40 kg

37/90 kg

