Legionella zuhany szűrő

Legionella szűrők
Rugalmas megoldás a legionella fertőzés megelőzésére

A Pentair Filtrix ShowerFilter rugalmas védelmet nyújt a Legionella baktériumok ellen. Ez a vízi eredetű kórokozó
veszélyes Legionellosist okozhat. A fertőzés legáltalánosabb módja a Legionella baktériumokat tartalmazó levegőben
lévő cseppek belélegzése. A melegvíz-létesítmények, például a zuhanyozók kimeneti pontjai ezeket az aeroszolokat
generálják.
A ShowerFilter úgy néz ki és működik, mint bármely ismert kézi zuhany, de rendelkezik egy egyedülálló cserélhető
szűrőbetéttel. Ez a patron kapilláris mikroszűrő membránokat tartalmaz, amelyek hatékonyan visszatartják a
Legionella baktériumokat. Ezeknek a csöves membránoknak a porózus falai több milliárd mikroszkopikus pórust
tartalmaznak, amelyek ultra finom szitaként működnek. Míg a vízmolekulák áthaladnak, a pórusok visszatartják a
mikroorganizmusokat és más speciális szennyezőket.

Előnyös tulajdonságok

• Bizonyított

teljesítmény a Legionella kiszűrésében
• Hosszú élettartam: legfeljebb 10 hétig
• FailSafe: a víz áramlása lejáratkor csökken, vagy megszünik
• Nagy áramlási sebesség, még alacsony víznyomás esetén is
• Gyors szűrő csere, szerszám nélkül

Alkalmazások
A Legionella szűrő ideális "elsősegély" termék Legionella fertőzések esetén, vagy olyan esetekben,
amikor kiterjedt védelemre van szükség.
Alkalmazási területek:
• Kereskedelmi épületek, például sportlétesítmények és szállodák
• Intézményi épületek, például óvodák és idős otthonok és börtönök
• Szabadidős létesítmények, például üdülőhelyek, hajók

Infection Control

A szűrő specifikációi és teljesítményadatai
LSF-RC

Model neve
Max. méret
Tömeg
Csatlakozás
IKezdeti áramlási
sebesség @ 2 bar
Validált élettartam
Biológiai visszatrtás

Legionella zuhany szűrő Startset –
De luxe
81 x 208 mm
250 gr.
1/2 ‘
9 l/min (2 Gpm)(1)

Legionella zuhanyszűrő csere patron
81 x 76 mm
120 gr.

70 nap (10 hét)
Bacteria > log 7; Gomba > log 4

Anyagok és üzemeltetési előírások
Szűrő anyag
Pórus méret
Max. működési nyomás
Működési hőmérséklet
Klór expozició
Tárolás& Kezelés

Kapilláris mikroszűrő membrán
0,2 μ
5 bar (72,5 psi)
0 - 50 ˚C ; 70 ˚C 30 percig @ 2 bar a teljes
élettartama alatt
1.200 ppm 10 órán át a teljes élettartama
alatt
• Tárolás közben szárazon maradjon; Védje
meg a fagyástól az első használat után
• Óvatosan kell kezelni; Ne tegye ki
sokknak
• Eldobható termék; Kommunális
hulladékként kezelhető

ShowerFilter

Magyarországon forgalmazza:

Jó ivóvíz Kft.
Áramlási seb. (l/mi

2038 Sóskút, Dózsa György utca 5/A
Mobil: + 36 70 319 5417
WEB 2: legionelladoktor.hu
E-mail: info@joivoviz.hu

bemenő nyomás (bar)

Jogi nyilatkozat: A dokumentumban szereplő információk és adatok csak általános célokra szolgálnak. Az információk helytállónak
minősülnek, azonban az ilyen információkra való támaszkodás szigorúan saját felelősségére történhet., Mivel termékeink felhasználási
körülményei túl vannak az ellenőrzésünk határain, nem vállalunk felelősséget termékeink használatával kapcsolatban. A termékekre vonatkozó
jótállási információk megtalálhatók az értékesítési feltételekben. A tulajdonjogokat (ipari, szellemi és egyéb) be kell tartani

