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FILTRERING De vanligaste filterbehållarna för användning i system under 10 m3 

I kommunala tappvattensystem behövs 
det ytterst sällan extra filtrering i fastighe
terna, för vattenverken ser till att halten av 
fasta partiklar i det utgående vattnet är låg. 
På ställen där det används mycket känsliga 
system eller instrument är det skäl att sär
skilt överväga behovet. 

I 

I slutna system är vikten av filtrering de
sto större. Fastän inga utomstående föro
reningar kan komma direkt in i ett slutet 
system, kan där finnas kvar rester från 
installationen och korrosions- och instal
lationsrester som uppstår i dem exem
pelvis i samband med reparationer eller 
vid påfyllning av vattenmedia. Dessa av
lagringar och föroreningar åstadkommer 
funktionsstörningar, ökar underhålls- och 
reparationskostnaderna samt förkortar 
rörsystemens livslängd. Då det finns syn
liga föroreningar i systemet är situationen 
redan mycket allvarlig. 

7 0" SMALL OT58BW 7 0" SMALL 553 7 68W 20" SMALL OT588W 20" SMALL 553 7 68W 

Förutom anskaffningen av filter är det 
viktigt att försäkra sig om att filtreringen 
fungerar. Mycket ofta gör en värmeväxlare 
tjänst som filter i rörsystemet: den samlar in 
föroreningar, men är ett mycket dyrt filter. 
Bauers filtrering kompletterar Bauer-appa
raternas resultat i slutna kretslopp. 
Filtreringen dimensioneras enligt initial
renheten i systemet samt volymen. Vid 
filtreringen utnyttjas antingen den pump 
som finns i systemet eller en egen separat 
pump för filtret. Den vattenmätare och reg
lerventil som åtföljer de små filtren hjälper 
till vid inställningen av det optimala flödet 
samt vid underhållstillsynen. 

Installation av filtret över pumpen (exempel) 

OBS! 

Filtrets ftödesriktning 

De djupfiltrerande Bauer-patronerna har utvecklats för kontinuerligt industriellt bruk. 
Bauer-patronerna har en utomordentlig förmåga att binda och behålla föroreningar. 
Utbytbara patroner garanterar effektiv renhet. Inget tvetydigt och tidskrävande tvättresul
tat. Då systemet blir renare minskar bytesfrekvensen. 

Beställ tilläggsmaterial, visning, dimensioneringsanvisningar och tekniska data. 

Rätt till ändringar förbehålles. 

Kontakta alltid Bauer Watertechnology för korrekt dimensionering och installation. 

Mini 250 553 7 6

Filtrering över pumpen 

Mini 250 553 7 6 med locket öppnat 
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FÖRSÄLJNING OCH SERVICE
Peter Östergrens
Säljare kemfri vattenbehandling 
Tel 070-899 98 76
peter.ostergrens@bauer-wt.com
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