Radonett-filter
Filtrenas Radonavskiljare.

Radonett-Serien
• Renar utan kemikalier
• Miljövänlig
• Hög reningsgrad
• Tar även svavelväte
• Inga kemikalier används

Radonett radonavskiljare. Europas mest
sålda radonfilter mot radon i vatten.
Problem med radon i vattnet? Radonett är sedan 1994
den mest effektiva radonavskiljaren i Europa. Radon
i tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut
radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst
97% reningsgrad uppnås ofta högre. Radonavskiljare är
en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt
hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH halt.
Utvecklingen av Radonett började 1994. Idag är Radonett
Europas mest sålda radonavskiljare med sammanlagt
över 80 miljoner driftstimmar. Radonett Har haft högsta
reningsgrad i samtliga tester, inte bara Råd & Rön.
Radonett tillverkas i rostfritt syrafast stål, utsidan är i vit
ugnshärdad pulverlack. Radonett är miljödeklarerad.
Radonett levereras komplett inklusive monterad
trycksättningspump, med UV behandling av
processluften samt PLC för kontroll av rening.
Radonett levereras provkörd och testad från fabrik vilket
resulterar i ett lågt slutpris. Radonett finns i sex olika
modeller från ett hushåll upp till mindre kommunala verk.

Filtrets funktion
Filtrenas Radonavskiljare Radonett tar bort
radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte,
koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH.
Radonavskiljaren renar med filtrerad och UV-behandlad frisk luft.
Att rena vatten enbart med renad syrerik frisk luft, och likt solen med UV-ljus
utan kemikalier – mer naturligt än så blir det inte.
Radonett arbetar med så kallad ejektordrivare, en anordning som med hjälp av
rörelseenergin i vattnet driver in stora mängder UV-behandlad luft.
En stor kontaktyta skapas mellan luft och vatten, ju mer luft per liter vatten som
inblandas ju effektivare rening.
Ingen fläkt, kompressor eller filtermassa används vilket ger stor driftsäkerhet
till lägre kostnad.
Det finns avskiljare med kapacitet för allt från ett hushåll till
mindre kommunala verk. Filtret är tillverkat i syrafast rostfritt stål.

Radonett-Serien:
Typ

Max uttag l/tim

Antal hushåll

Kapacitet Bg/l

Reningsgrad

Höjd mm

Bredd mm

Djup mm

A1UV

1 500

1–3

Upp till 3 500

97-99,99%

1 040

320

580

B2Uv

900

1–3

Från 3 500

99,99%

1 040

320

580

S1UV

2 300

3–10

97-99,99%

1 450

320

680

S2HY

4 000

10>

97-99,99%

1 450

600

500

S2BA

5 000

10>

97-99,99%

1 450

600

500

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.
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