Produktblad 10767

Aqua Systems syrekatalysator i rostfritt stål
(SS 2333) finns i 4 olika utföranden, beroende
på vilken applikation som önskas.
Användningsområden
Katalysatorn är avsedd främst för små- och
medelstora förbrukare med egen vattentäkt,
där syresättning av vattnet krävs eller där
svavelväte (lukt av ruttna ägg) önskas reduceras.
Funktion
Katalysatorn syresätter vattnet varje gång uppfordringspumpen startar. Oxiderbara substanser som finns i vattnet oxiderar och vissa gaser
(t. ex. svavelväte) avgår. I en del fall där halten
svavelväte är mycket hög, krävs ibland kraftigare syresättnig för att all gas skall avgå.
Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade av
korrosionshärdigt material.
Utförande
Oxifor plus

Monteras före hydrofor där syresättningen sker. En avluftningsventil håller konstant luftkudde i
hydroforen.
Oxifor
Som ovan, men monteras om
plus-E
uppfordringspumpen är av typ
ejektorpump.
Oxipress
Monteras före hydropress där
syresättningen sker i katalysatorn.
Oxipress-E Som ovan, men monteras om
uppfordringspumpen är av typ
ejektorpump.
Utförande
Oxifor plus
Oxifor plus-E
Oxipress
Oxipress-E

Samtliga utföranden levereras komplett med 5 m
avloppsslang för dränering av katalysatorn. Modell
Oxifor levereras med en diffusör som monteras i
toppen av hydroforen. Plus modellen levereras med
en automatisk luftavskiljare som monteras på hydroforen. Modell E levereras med en elektrisk motorventil för dränering av katalysatorn.

Höjd

Diam.

Ansl.

Avl. vatten*

Eldata

Effekt

Tryck

(mm)

(mm)

(R inv.)

(lit/min)

(VAC 50Hz)

(W)

(Bar)

780
830
780
830

105
dj. 195
105
dj. 195

20
20
20
20

1-2
0
1-2
0

230
230

9,0
9,0

0-6
0-6
0-6
0-6

* Spolvattenåtgång när uppfordringspumpen är i drift.
Förbehåll för tekniska ändringar utan föregående meddelande.
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