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Jobb ízű vizet biztosít a kereskedelmi felhasználás választékban, csökkentve az
üledéket és a klór ízét, szagát
A termék javítja a víz tisztaságát és egyenletes ízét
Egyszerű, gyors és higiénikus csere
A modell csökkenti az ólom, paraziták, protozoon ciszták, illetve a kiválasztott
illékony szerves vegyületek szintjét a vízben

Termék részletek
3M™ Cserélhető szűrő patron AP2 sorozat, AP2-C405-SG, 47-915401
A 3M™ Cserélhető szűrő patron, AP2-C405-SG modell egy cserélhető patron, ami
eltávolítja a klór ízét és szagát, az üledéket, cisztákat, ólmot és kiválasztott illékony
szerves vegyületeket a vízből hálózati vízzel táplált vízhűtők és ivóvizes rendszerek
esetén. Segít tisztítással előállítani tiszta, jobb ízű vizet. Szintén magában foglalja a
lerakódásgátlót. hogy segítsen megóvni a berendezéseit a lerakódás
felhalmozódásból származó hibáktól melegvizes alkalmazásoknál. Amikor szembesül
a kihívással, hogy gondoskodjon a legjobb vízminőség lehetőségéről, hogy kiemelje
a márkáját, megvédje a berendezését és növelje a profitját, a 3M™ biztosítja erre a
megoldást. A mi vízszűrésre alkalmas szűrőrendszerünk biztosítja az egyszerű
használatot és a piacvezető védelmet a termékénél és gépénél is, amíg előállítja a
tisztított, tisztább vizet, ami biztonságos étel – és italos alkalmazásoknál. Az aktív
szénnel szerelt szűrőink megszűrik az üledéket 1.0, 0,5 vagy 0,2 μm méretig
modelltől függően és szintén lecsökkentik a vízben 99,95% - kal a protozoon ciszták
mennyiségét (Cryptosporidium és Giardia), a baktériumok 99,99% - ával együtt.
Minden anyagunk megfelel az FDA CFR 21 szabvánnyal összhangban az étkezési
és ivóvíz biztonsági és minőségbiztosítási előírásoknak.
Mi hozzáadtuk az AP2 vízszűrők híres sorozatát a hálózati vízzel működő
vízhűtőkhöz. Hasznosítva a megnövelt szűrési technológiát, az új 3M™ AP2-G
szűrők használatával 53%-kal kevesebb műanyag került felhasználásra az eredeti
AP2 sorozattal szemben, a teljesítményhez kötődő kompromisszumok nélkül, így egy
még kompaktabb és költséghatékonyabb választás a hidegvíz adagoló
berendezések üzemeltetőinek. A gyártás során a kevesebb műanyag
felhasználásával a szűrők csökkentik a hulladék mennyiségét, ezzel képviselnek egy
környezetvédelmileg felelősségteljesebb forrást a tiszta, kellemes ízű ivóvíz
minőségéhez. Belekevertük a polifoszfátokat is a 3M™ Cserélhető szűrőbetét AP2C405-SG modelljébe, ami megköti a kalcium és magnézium keménységű ásványi
anyagokat, megelőzve azt hogy kicsapódjanak és felhalmozódjanak a fémes
felületeken. A Siliphos a fő polifoszfát, ami 1 percen belül hatékonyan csökkenti a
koncentrációt 2-3 ppm-re.
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Jobb ízű vizet biztosít a kereskedelmi felhasználás választékban, csökkentve az
üledéket és a klór ízét, szagát
A termék javítja a víz tisztaságát és egyenletes ízét
Egyszerű, gyors és higiénikus csere
A modell csökkenti az ólom, paraziták, protozoon ciszták, illetve a kiválasztott
illékony szerves vegyületek szintjét a vízben
A kiválasztott modell csökkenti a felhalmozódó ásványi anyagokat a kilépő vízben
Baktériumok számát csökkentő belső anyagok felhasználásával
Kérem ellenőrizni az adatlapokat a modell specifikációjánál
Javasolt alkalmazások:

•

A CTO cserélhető szűrő és a vízkő gátló használatával használható különböző
ivóvizes alkalmazásokhoz, az AP2 sorozat szűrőbetétje használható a klór ízének
és szagának csökkentésére, az üledék csökkentésére, továbbá a benzol, a
toxaphen, illetve a diklórbenzol szintjének csökkentésére. Extra szennyeződések
eltávolításával kapcsolatban kérem, nézze meg az adatlapot.

Műszaki adatok:

-

Víznyomás (kPa):
Vízhőmérséklet (°C):
Tömegáram (l/min):
Kapacitás (liter):
Névleges szűrő méret (μ):

-

Tesztelve és jóváhagyva az NSF/ANSI 42-es szabványával összhangban a
Klóros íz és Szag csökkentésének tesztjére, illetve az NSF/ANSI 53-as
szabványával a Ciszták csökkentésének tesztjére.

-

Csak hidegvizes használatra, nem háztartási alkalmazásokra.

-

Minden felhasznált anyag FDA – kompatibilis, összhangban a CFR szabvány
21-es részével.

172 – 862 között
4,4 – 37,8 között
1,9
4 000
0,5

VIGYÁZAT: Ne használja olyan víznél, ami mikrobiológiailag bizonytalan, vagy
ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül, ami azelőtt vagy azután a
rendszerbe került. A rendszer minősítve van a ciszták csökkentésére, de a
fertőtlenített víz is tartalmazhat nem megszűrt cisztákat.
FIGYELEM: Hogy lecsökkentsük a sérülések kockázatát a vízszivárgás miatt, el
KELL olvasni és KÖVETNI kell a telepítési leírásokat telepítés ELŐTT, és a termék
használata során. A cserélhető szűrőpatront 12 havonta cserélni kell, illetve a
felhasznált vízmennyiség függvényében hamarabb, ha számottevő csökkenés
tapasztalható a vízáramban.
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