Technologie in dienst van uw thuis
De voorfilters van het BP-reeks zijn uitgerust met een
regelaar die een constante druk in de hele installatie
garandeert, waardoor wordt voorkomen dat huishoudapparaten (pompen voor vaatwassers en wasmachines, magneetventielen, enz.) worden blootgesteld aan
overdruk en vroegtijdige beschadigingen oplopen, met
alle kosten voor dure reparaties tot gevolg. Uw specialist op het gebied van waterbehandeling regelt de druk
afhankelijk van de installatie bij u thuis.
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De Kinetico voorfilters maken geen gebruik van conventionele patronen uit
polypropyleen, polyester, enz., die telkens moeten worden vervangen wanneer ze vuil zijn. Een vlies daarentegen
heeft een lange levensduur, afhankelijk
van de kwaliteit van het water. Dit vertaalt zich in grotere besparingen en minder afvalproductie.

Dealer

De voorfilters van de BPT-reeks zijn de meest complete van
de serie. Naast een drukregelaar bevatten ze een intelligente
bedieningsmodule met touchscreen die de werking definieert
en de voorfilters programmeert
voor automatische reiniging.
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Bescherm de installaties van uw thuis
De Kinetico voorfilters van de reeksen B, BP en BPT zijn ontworpen voor huishoudelijke en commerciële installaties die gebruik maken van het openbare leidingwater. Ze zijn vervaardigd uit een roestvrijstalen vlies en hebben
een filtratiegraad van 90 micron.
Ze beschermen de volledige installatie tegen zwevende deeltjes, zand, resten van reparaties in het openbare
net en kleine metaaldeeltjes die door het water worden meegesleurd, bovendien bieden ze bescherming tegen
corrosieproblemen, veroorzaakt door de afzetting van verschillende materialen. Ze beschermen ook huishoudapparaten, wasmachines, vaatwassers, verwarmingstoestellen, boilers, enz.

Leidingen

Huishoudapparaten

Installaties

Corrosieschade aan uw
huishoudapparaten en installaties kan onomkeerbaar
zijn.

Waarom een Kinetico voorfilter installeren?
De Kinetico voorfilters maken geen gebruik van conventionele patronen uit polypropyleen, polyester, enz.,
die telkens moeten worden vervangen wanneer ze vuil zijn. Een vlies daarentegen heeft een lange levensduur,
afhankelijk van de kwaliteit van het water. Dit vertaalt zich in grotere besparingen en minder afvalproductie.
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Hoe werkt het?
Het water stroomt langs de buitenkant van het filterglas en gaat door het roestvrijstalen vlies, dat alle te grote
sedimenten filtert. Deze blijven vastzitten op het oppervlak van het vlies en komen dus niet in de installatie terecht. Bij het reinigen verwijdert een krachtige borstel en waterdruk al deze deeltjes.
De Kinetico voorfilters zijn voorzien van een manometer waarmee de uitgangsdruk van de filter kan worden
afgelezen.
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Ongefilterd water, met
3 sedimenten, resten en
1 andere zwevende deeltjes, komt via de leidingen in de voorfilter
terecht.
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Wanneer het water
door het vlies gaat, worden sedimenten en resten opgevangen op het
oppervlak.
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Het water stroomt gefilterd naar de rest van
de installatie en de huishoudapparaten.

Aansluiting zonder
koppelstuk

Aansluiting met
koppelstuk
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