EVERPURE FILTERS VOOR
KOUDE DRANKAUTOMATEN

De Everpure waterfilters van het type C, werden speciaal
ontworpen voor gebruik met koude drankautomaten, Post-Mix
installaties en drinkfonteintjes.
Deze filters zijn van het pre-coat type en gebruiken als
filtreermedium actief kool in poedervorm. Zij verwijderen alle
onzuiverheden tot 0.5 micron en alle slechte geuren en smaken,
zoals chloor.

QL2

Deze submicron filtratie verwijdert ook asbestvezels, cysten en
organismen zoals crypto sporidium, uit het water.

QL3
Een complete filter bestaat uit:
1. Een filterkop (houder), permanent in of bij de
machine geïnstalleerd
Drie types zijn beschikbaar, ieder met in- en uitgang. Alle
koppen, behalve het QL2 model, hebben een ingebouwde
waterafsluitkraan.
2. Een snelwissel-filterpatroon
Drie modellen zijn beschikbaar met verschillende capaciteiten.
Ieder patroon kan worden gecombineerd met elke filterkop in
functie van de beoogde capaciteit en doorvloeisnelheid.

AC
Deze patronen kunnen binnen de 15 seconden worden
uitgewisseld, zonder gereedschap.

4C

MC
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TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld debiet:

AC
4C
MC

1.9 l/min
1.9 l/min
6.3 l/min

Capaciteit:

AC
4C
MC

ongeveer 2840 liter
ongeveer 11300 liter (T&O en chloor reductie)
ongeveer 34000 liter (T&O en chloor reductie)

De capaciteit kan variëren in functie van:
•
•
•
•

de kwaliteit van het te behandelen water
het beoogde debiet
de inkomende waterdruk
de continuïteit van het debiet

Temperatuur :

De temperatuur van het te behandelen water mag 38° C niet overschrijden.

Waterdruk :

De maximum waterdruk mag 10 Bar bedragen.

Aansluiting :

De schroefdraad van in- en uitgang is 3/8” NPT.

DE FILTERS MOETEN ALTIJD VERTICAAL WORDEN GEÏNSTALLEERD
Afmetingen :

QL2
QL3
AC
355 mm
355 mm
4C
480 mm
480 mm
MC
635 mm
635 mm
(De nodige ruimte voor patroonuitwisseling inbegrepen)

Activatie :

Het is aan te raden om gedurende ongeveer 2 minuten water bij volle druk en debiet door het
filterpatroon te laten lopen, om het te ontluchten. Het grotere MC patroon moet worden
geactiveerd door er 20 liter water bij volle druk doorheen te laten lopen.

Optioneel :

Activation valve beschikbaar.

Goedkeuringen en vermeldingen:

