ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΙΚΟ & ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Βελτιώνει σημαντικά
την απόδοση
της φίλτρανσης

Αφαιρεί
διαλελυμένους ρύπους
ή οργανικές ουσίες

APF

®

Αφαιρεί διαλελυμένα
φωσφορικά από το νερό
των κολυμβητικών δεξαμενών

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Κρυστάλλινο νερό: Αφαιρεί σωματίδια έως και 0.1 micron σε συνδυασμό με χρήση AFM®
Λιγότερα χημικά: Μειώνει την κατανάλωση χλωρίου στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο
Ασφαλές νερό: Αφαιρεί διαλελυμένους ρύπους και παθογόνα ανθεκτικά στο χλώριο
Πιο υγιεινός αέρας: Μειώνει τον σχηματισμό πτητικών παραπροϊόντων όπως τριαλογομεθάνια
Καθόλου άλγη: Αποτρέπει την ανάπτυξη άλγης με φυσικό και βιώσιμο τρόπο

Διαθέτει πιστοποίηση NSF 50
για χρήση σε κολυμβητικές δεξαμενές.
Το APF® συνιστάται ιδιαίτερα για συστήματα επεξεργασίας νερού χωρίς χλώριο.

Το APF® είναι το μοναδικό ευρέως φάσματος συσσωματικό και κροκιδωτικό
διαθέσιμο στην αγορά των κολυμβητικών δεξαμενών. Περιέχει έναν ακριβή
συνδυασμό 5 ενεργών συστατικών για
ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Σε συνδυασμό με τη χρήση AFM®, το APF® μπορεί
να απομακρύνει όλα τα σωματίδια έως
και 0.1 micron.

Η κατανάλωση χλωρίου και η παραγωγή
ανεπιθύμητων παραπροϊόντων χλωρίωσης, μειώνονται έως και 80%. Το κόστος
λειτουργίας είναι πιο χαμηλό και το αποτύπωμα στο περιβάλλον μικρότερο.
ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
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Διαλελυμένες ουσίες
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®

Κροκίδωση

Συσσωματωμένα
αιωρούμενα σωματίδια

APF | ALL POLY FLOC

Το APF® περιέχει NoPhos, ένα φυσικό συσσωματικό που εξουδετερώνει τα φωσφορικά που είναι διαλελυμένα στο νερό. Τα
φωσφορικά είναι λίπασμα και πηγή τροφής
για την άλγη και τα βακτήρια. Εξουδετερώνοντας τα φωσφορικά, αποτρέπει την ανάπτυξη αυτών των οργανισμών.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ

Το APF® μπορεί να απομακρύνει περισσότερες οργανικές ουσίες από κάθε
παραδοσιακό κροκιδωτικό, μειώνοντας σημαντικά το σχηματισμό THMs
(χλωροφόρμιο). Με το APF® φιλτράρονται περισσότερα παθογόνα από το
νερό, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στο χλώριο παρασίτων, όπως
το επικίνδυνο κρυπτοσπορίδιο, η λεγιονέλλα και η giardia.
Συσσωμάτωση

ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε περισταλτική αντλία συνεχούς
ροής για δοσομέτρηση ακριβείας με έγχυση απ’
ευθείας μέσα σε ένα στατικό μίκτη ZPM από 0.3
έως 1 ml APF® ανά ένα m3 νερού ανακυκλοφορίας μέσω των φίλτρων.
Για παράδειγμα, εάν η παροχή νερού είναι 10 m3/h,
η παροχή δοσομέτρησης
APF® θα πρέπει να είναι 3
έως 10 ml/h.
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Ο μίκτης ZPM θα πρέπει να
είναι τοποθετημένος μεταξύ
της αντλίας ανακυκλοφορίας
και του φίλτρου.
Θετικά φορτισμένες
νιφάδες

Το APF® διατίθεται σε
δοχεία των 20l.

Αντλία με ρυθμιστή στροφών
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