Delta

Delta är ett avhärdningsfilter som motverkar kalkhaltigt dvs. hårt vatten och finns i två modeller:
Simplex och Duplex 2.0.
Modellenserien är liten och smidig. Den behöver ingen el och har lägsta förbrukningen av salt
bland Callidus/marknadens produkter. Det är också lätt att placera t.ex. under diskbänken och
behöver bara anslutas till inkommande vatten.
Simplex: lätt monterad och flexibel installation. Lättskött och mycket driftsäker.
Duplex 2.0: fördelar som ovan och har dessutom två tankar och dubbel automatik vilket
innebär att kapaciteten fördubblas och att filtret ger avhärdat vatten även under regenerering.
Kalkhaltigt vatten ger besvärande kalkavlagringar i rör, varmvattenberedare, disk- och
tvättmaskin samt kaffemaskiner. Delta reducerar kalkhalten till normala nivåer och förebygger
därmed dyrbara reparationer och driftavbrott. Samtidigt blir tvätten renare och vitare, disken
klar och blank.
Delta är ett mjukgörande filter som avhärdar vattnet genom att avlägsna kalk. Filtret arbetar
enligt jonbytestekniken, vilket innebär att filtermassan tillförs natriumjoner från salttabletter vid
backspolning. Denna regenerering sker löpande under drift med hjälp av vattenmätare,
vattenflöde och tryck. Delta behöver därför inte elanslutas. Salttabletterna fylls enkelt på i
filtrets behållare.
Delta och förfilter - se nästa sida.

Egenskaper
Mjukgör vattnet
Litet och lättplacerat
Elanslutning behövs inte
Liten saltförbrukning
Lätt att installera och underhålla
Inblandningsventil för att justera
önskad hårdhet

Duplex 2.0

Simplex

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.
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Delta Duplex 2.0

Teknisk data
Modell

Delta Simplex

Delta Duplex 2.0

Anslutning

¾

¾

Arbetstryck

1-8 bar

1-8 bar

Flöde vid 1 bar

25 liter/min

43 liter/min

Kapacitet vid 1 °dH

8,4 m3

8,4m 3

18
Tidsåtgång/regenerering

15 min

15 min

Max temperatur

50°C

40°C
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OBS! Vi rekommenderar
en installation av partikelfilter och tryckreducerare
före Delta avhärdningsfilter (max 8 bar).

Mått i mm

