Evolve Series
Multisanfilter

®

Självrenande vattenbehandlingssystem

Ett enda system som effektivt behandlar
vatten med en enda filtrering
• Avhärdar
• Tar bort järn
• Tar bort mangan
• Höjer låga pH-värden
• Minskar järn- och svavelbakterier
• Minskar obehaglig smak och lukt
Evolve Series® vattenbehandlingssystem kombinerar patenterad
självrengörande klorteknik med avancerad elektronik och ger fyra enheter
i en – det är mjukgörande, tar bort järn och mangan och höjer låga pHvärden. Det här självrengörande systemet åtgärdar lukter som orsakas av
störande bakterier och viss svavelhalt. Med så många olika funktioner är
det här systemet mer än en vidareutveckling. Det är en revolution.
• 	Exclusive Crystal-Right™-filtermassan avhärdar, tar bort järn och
mangan, korrigerar pH och åtgärdar lukt
• Patenterad självrengörande klorteknik som åtgärdar bakterier
• Visuell indikator och ljudsignal för kontroll av salt
• Alternerande sekvensregenerering
• Utökad backup med litiumbatteri
• Lättavläst LCD-skärm i färg
• En enda enhet i drift – inga kemikalier eller extrautrustning

Skydda ditt hushåll
Evolve Series® vattenrenare ger dig det kvalitetsvatten du behöver i vardagen. Dag
som natt kommer ditt vatten nu att vara som det ska... ge rikligt lödder med mindre
tvål, ge renare tvättresultat utan beläggning och rester... det skyddar till och med
rörledningarna i hushållet från att missfärga, flaga och avge mineralavlagringar. Det
bästa av allt – det här systemet är byggt för tuffa krav och är lättskött.
När man har de rätta verktygen – filtermassan, automatiken, klorgeneratorn,
professionella återförsäljare – då kan ingen annan vattenreningslösning jämföra
sig när det gäller funktioner eller prestanda. Skydda ditt hem och din
familj med det som är bäst.

Klorgeneratorn
I Evolve sitter en klorgeneratorteknik som producerar klor som
dödar och tar bort oönskade järn- och svavelbakterier – samma
störande bakterier som orsakar dålig lukt och ”slambeläggningen”
inuti rörsystem och toalettankar. Patent nr. 6 726 817

Filtermassan

Automatiken
Avancerat – LCD-färgskärmen ändrar färg för
att informera om servicebehov eller meddela
servicelägen. De lättavlästa digitala bokstäverna
anger tydligt alla kommandon och funktioner
och återförsäljarens namn och telefonnummer
visas när systemet kräver service. En ljudsignal
meddelar vid ”låg saltnivå” eller andra
servicebehov.

Kraftfull
– Den här unika kontrollenheten minns alla
driftsfunktioner och kommer aldrig att förlora inprogrammerad information på grund av
strömavbrott. Den lagrar till och med historik och
diagnostikinformation. Systemregenereringar aktiveras automatiskt utifrån verklig vattenåtgång
och användningsmönster.

VVAB

I mer än 30 år har vi försett hushåll och
företag med rent vatten genom våra geniala
reningsanläggningar. Vår erfarenhet är garantin
för en fungerande reningsutrustning, som löser
just Dina vattenreningsproblem.
Varje anläggning är speciellt anpassad till det
vatten som skall renas och det sker helt utan
kemikalier.
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I hjärtat av Evolve finns Crystal-Right®filtermassan.
I en enda filtrering gör filtermassan mer för att
avhärda, ta bort järn och mangan samtidigt
som det höjer låga pH-nivåer, än någon annan
filtermassa idag.

Den robusta Evolve Series®
automatiken med fläns upptill.

Mått och data

MultisanFilter, järn mangan, kalk och lukt i ett filter
Model		
Behållarens storlek (tum) 		
Kapacitet (m3 x ppm) 		
		
Max. järnhalt (ppm) 		
Min. pH värde för neutralisering 		
Max. flöde (m3 /h)* 		
Norm. flöde (m3 /h)* 		
Backspolningsflöde (m3/h)* 		
Min – Max vattentryck (bar) 		
Min – Max vattentemp. (°C) 		
Elektrisk spänning och frekv. (Volt/Hz)
Rördimension 		
Saltlösningsbehållare 		

ASC1-1044
10x44
740
4
8
6,5
2,5
1,5
0,9
1,8 – 7
5 – 37
230/50
¾” alt.1”
100 liter

ASC1-1054
10x54
1340
5,2
10
6
2,5
1,5
1
1,8 - 7
5 – 37
230/50
¾” alt.1”
100 liter

ASC1-1354
13x54
2180
7,5
15
6
4
2
1,7
1,8 – 7
5 – 37
230/50
¾” alt.1”
100 liter

ASC1-1465
14x65
2970
10
15
6
5
2,5
2
1,8 – 7
5 – 37
230/50
¾” alt.1”
200 liter

ASC1-1665
16x65
3810
14
15
6
5,5
3
2,5
1,8 – 7
5 – 37
230/50
¾” alt.1”
300 liter

*Flöden och kapaciteter kan variera beroende på vattenkvalitet

Ni hittar oss på
Östanvindsgatan 21
på Örsholmen i KARLSTAD
Tfn. 054-56 11 00
vvab@telia.com
www.vastsvenskvattenrening.se

