Natural Flow MF/UF: Natural Flow DUO Microfilter

Natural Flow DUO Microfilter

Hoogwaardige inbouw 'Hollow Fiber' Membraanaterfilter die éénvoudig te onderhouden is.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Prijs met korting175,21 €
Verkoopprijs: 212,00 €
Korting
BTW36,79 €

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantNatural Flow

Beschrijving

Filterpatronen
Standaard wordt deze filter geleverd met een '5 micron CTO carbon block' prefilter voor het
'Hollow Fiber Membraan' filterpatroon. Afhankelijk van de kwaliteit van uw te zuiveren water kan
u kiezen tussen één van de volgende voorfilters:

5 micron sediment: ideaal bij water zonder chloor of geur met een goede vitaliser ervoor om
zo weinig mogelijk verlies van vitaliteit te bekomen en toch al zoveel mogelijk deeltjes op te
vangen om het membraan te beschermen.
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5 micron sediment + GAC (Granular Activated Carbon): Ideaal bij sterk gechloreerd of sterk
geurend water voor maximale absorptie van gassen.

5 micron CTO carbon block : Prima keuze voor de verbetering van de smaak kleur en geur
door absorptie van chemische vervuiling zoals pesticiden en organische oplosmiddelen.

5 micron sediment + GAC + KDF55: Ideaal bij sterk vervuild of gechloreerd water met ijzer of
andere metalen. Reduceert bacteriën.

GAC + dolomiet: Ideaal om onnatuurlijk water in steden natuurlijker te maken en de pH te
verhogen en smaak en vitaliteit te verbeteren

Standaard zit deze laatste er op. Dolomiet creëert een riviertje waarlangs het water fijn kan
meanderen en met spoorelementen worden verrijkt.

We raden altijd aan om als laatste filterpatroon het Hollow Fiber Membraan te gebruiken van
0,05 a 0,1 micron. Deze zuivert het water bijzonder grondig en beschermt tegen bacteriën,
virussen en andere micro-organismen.

Aansluiten
Er zijn 2 manieren waarop u de filter éénvoudig kan aansluiten:

1. Via

een meegeleverde splitter voor op de kraan van de vaatwasmachine. De splitter heeft
2 kraantjes waardoor u de vaatwasser of toevoer van de filter afzonderlijk dicht kan zetten.
De meegeleverde lekveiligheid kan er direct op worden aangesloten.
2. Via een 3/8 inch T-splitter met kraantje voor net onder de flexibel van het koud water van
uw keukenkraan.

Als je de filter zelf wil installeren geef je aan welke manier je verkiest. Dan bezorgen wij het
nodige materiaal. Dit zit in de prijs inbegrepen.
De filter kan aangesloten worden op een apart drinkwaterkraantje of op een driewegkraan.
Maak uw keuze in ons ruim assortiment waterkranen.
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Natuurlijk kunnen wij het systeem voor u installeren. Wij hebben een technische service in de
Benelux en komen voor 132,08 € excl. BTW deze filter bij u installeren.
Samen bekijken we dan of u een aparte drinkwaterkraan wil of 3-weg kraan en welke vorm van
vitalisering u wenst toe te passen.

Lekveiligheid
Alhoewel we alleen hoogwaardige en meest betrouwbare leidingen gebruiken van John Guest
en DM vinden we dat uw waterfiltersysteem net zoals uw vaatwas- en wasmachine best beveilig
moet zijn tegen lekkage. Daarom integreren we bij iedere installatie een lekbeveiliging. Zodra de
utra gevoelige sensor in aanraking komt met water sluit deze lekveiligheid de toevoer direct af.
Deze lekveiligheid wordt daarom standaard meegeleverd.

Technische specificaties:
Enkel te gebruiken voor koud water
Alhoewel de behuizing 8 bar aan kan is kan het 'Hollow Fiber Membraan' maar een druk van
maximaal 4 bar aan.
De filter werkt ook bij lage druk vanaf 0,5 bar

Garantie
Wij bieden u 5 jaar garantie op alle onderdelen behalve de filterpatronen, die halfjaarlijks
moeten worden vervangen.
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