AF-N 60 - lämpöeristetty vedensuodatin veden
neutralointiin!
AF-N -suodatin neutraloi veden happamuuden ja poistaa vedessä
olevan syövyttävän vapaan hiilidioksidin.
Hapan vesi ja vapaa hiilidioksidi aiheuttavat metalliputkien ja
-putkenosien syöpymistä.
Putkista veteen liuennut kupari aiheuttaa lisäksi vesikalusteiden
värjäytymisen vihreäksi.
Vaaleat hiukset voivat pestessä värjäytyä sekä hiusten permanentin
laittaminen saattaa tulla ongelmalliseksi.
Soveltuu omakotitalouksiin, kun käytössä on normaalit
vedenkulutuspisteet: keittiö, WC:t, suihkut ja pesukoneet.
AF-N -suodatin soveltuu pienen kokonsa ansiosta asennettavaksi
moneen
eri
paikkaan:
tekniseen
tilaan,
kaappiin,
kodinhoitohuoneeseen jne. Suodatin on vuorattu siististi valkoiseksi
maalatulla teräsohutlevyllä, jonka johdosta asennus myös näkyvälle
paikalle on mahdollista!
Kaivoveden neutralointi ja pH:n nosto
- AF-N 60 on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kaivoveden laatu on muilta osin sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten ja -suositusten mukainen, mutta vesi on hapanta ja syövyttävää

2 vuoden takuu veden laadulle

- AF-N toimii jatkuvalla vastavirtaperiaatteella, eikä sen johdosta
vaadi vastavirtahuuhtelua.
- Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua.
- Käyttökulut noin 30-60 EUR vuodessa
Kapasiteetti
- Kapasitetti jopa 2500 l/vrk
(1 henkilö kuluttaa vettä noin 150 l/vrk)
Asennus

ja suodattimen rakenteelle !

- Asennus painesäiliön jälkeen esim. lauteiden alle,
keittiökaappiin, huonetilaan seinälle jne...

Suodatinsäiliö ruostumatonta
terästä – lämpöeristys säilyttää
veden raikkaan viileänä !
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Mitat

AF - N 60

Huolto

Korkeus mm
Leveys mm
Syvyys mm

880
470
470

- Suodatusmateriaalin lisäys 1-2 kertaa vuodessa.
- Kaikkien suodatusaineiden vaihto noin 4 vuoden välein
Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu
AF-N mallissa suodatusaineina ovat kotimainen pesty
ja lämpökäsitelty kvartsihiekka sekä kalkkikivi
(kalsiumkarbonaatti).
Veden tavoiteltava pH-arvo on välillä 7.5 - 9.0

Neutraloitu vesi käyttöön
säiliön yläpäädystä

Putkiliitännät:
Sisääntulo

1/2 ”

Lähtö

1/2 ”

Vesimittari sisältyy
toimitukseen. Vesimittari
irrotetaan pakkaskauden ajaksi,
jos mökki on vain kesäkäytössä.
Suodatinsäiliön ylä- ja
alapäädyssä sijaitsee luukku,
jonka kautta
suodatusmateriaalit voidaan
vaihtaa suodattimeen.

Raakavesi sisään
säiliön alapäädystä

