ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
Σ Η Μ Α Ν ΤΙ Κ Α Χ ΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣ ΤΙΚΑ
Αυτο-αποστειρώμενη επιφάνεια
που αποτρέπει την ανάπτυξη
βακτηρίων

Πολύ μεγάλη επιφάνεια
για εξαιρετική
ικανότητα φίλτρανσης

Ενεργοποιημένη και ηλεκτροστατικά
φορτισμένη επιφάνεια για την προσρόφηση
μικροσωματιδίων και οργανικών ουσιών

Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Α Π Λ Ε Ο Ν Ε ΚΤΗΜΑ ΤΑ
Ασφαλέστερο νερό: Αποτρέπει τη μετάδοση παθογόνων (π.χ. κρυπτοσπορίδιο)
Καθαρότερο νερό: Προσφέρει σταθερή και αξιόπιστη φίλτρανση 1 micron
Πιο υγιεινός αέρας: Αποτρέπει το σχηματισμό επιβλαβών τριαλογομεθανίων (THMs)
και την οσμή χλωρίου (NCl3)
Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας: Εξοικονομεί νερό κατά την αντίστροφη πλύση
των φίλτρων και χημικά
Βιωσιμότερη φίλτρανση: Υπερέχει έναντι όλων των άλλων μέσων φίλτρανσης

Το μόνο υλικό φίλτρανσης από γυαλί,
πιστοποιημένο για κολυμβητικές δεξαμενές
(NSF 50) και για πόσιμο νερό (NSF 61)

Ελεγμένο και πιστοποιημένο
από το IFTS ως το καλύτερο
υλικό φίλτρανσης

Αποτέλεσμα 35 ετών Έρευνας & Ανάπτυξης, το AFM® κατασκευάζεται από
καθαρό, επιλεγμένο γυαλί και υπόκειται
σε μία μοναδική διαδικασία ενεργοποίησης 3 σταδίων, η οποία το καθιστά αυτοαποστειρώμενο, με εξαιρετική απόδοση μηχανικής και ηλεκτροστατικής
φίλτρανσης.
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100% ΒΙΟ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το AFM® είναι το μοναδικό υλικό φίλτρανσης που αποτρέπει πλήρως την
ανάπτυξη βακτηρίων και τον σχηματισμό καναλιών νερού μέσα στο φίλτρο
σας. Χάρις σε αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, το AFM® προσφέρει πολύ
πιο ασφαλές νερό και σταθερή απόδοση φίλτρανσης και επίσης, αποτρέπει τη
δημιουργία επιβλαβών οσμών χλωρίου
(τριχλωραμίνες).
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

Το AFM® μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα φίλτρα
άμμου, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων επενδύσεων στην υποδομή. Για μικρότερα φίλτρα (διαμέτρου <800 mm): Χρήση 50% AFM® κοκκομετρίας
1 και 50% AFM® κοκκομετρίας 2.

AFM | ACTIVATED FILTER MEDIA
®

25kg άμμου
=
21kg AFM®

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Με πιστοποιημένη ονομαστική φίλτρανση
1 micron, το AFM® υπερβαίνει την απόδοση της άμμου και οποιουδήποτε άλλου
υλικού φίλτρανσης από γυαλί και παρέχει
εξαιρετική διαύγεια νερού. Επίσης, επειδή
ό,τι φιλτράρεται, δεν χρειάζεται πλέον να
οξειδωθεί με χημικά, το AFM® συμβάλλει
και στη μείωση κατανάλωσης χλωρίου και
συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής.

Η ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΜΕ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το AFM® εξοικονομεί πόρους όπως νερό,
χλώριο και ενέργεια, χάρις σε πιο αποδοτικούς
καθαρισμούς φίλτρου, μειωμένης ταχύτητας
φίλτρανσης (>40m/h). Επίσης, διαρκεί πολύ
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο υλικό
φίλτρανσης, προσφέροντας εγγυημένη
απόσβεση της επένδυσης.
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 1
0.4 - 0.8 mm

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 2
0.7 - 2.0 mm

Δείτε το AFM®
E-learning video

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 3
2.0 - 4.0 mm
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ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
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