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gemakkelijk veilig water.

Actiefkoolfilter 10-C

10-inch koolfilter verbetert smaak en 
geur van water

Filter- 
type

Dual Stage 
MF 10-C

Dual Stage  
MF 10-CL

Dual Stage  
MF 10-P

Micro  
10

Actief koolfilter 
10-C

Actief koolfilter  
10-CL

Capaciteit 
(liter)** 4.000 2.500 3.000 12.000 38.000 38.000

Debiet 
(l/min @ 2 bar)* 8 8 8 40 12 8

Materiaal
Koolstof
Polypropyleen
Membranen
Toepassing (verwijdering van)
Deeltjes
Bacteriën
Chloor
Smaak & geur
Zware metalen
Geneesmiddelen

Actiefkoolfilter met een voortreffelijke absorptie 
van chloor en algemene organische stoffen dat 
de smaak en geur van water in sterke mate 
verbetert.

■  Gegoten koolstofblok met hoge dichtheid
■  Verwijdert 99% chloorresten
■  Verwijdert slechte geur en verbetert smaak
■  Hoog retentieniveau van sedimenten in 

suspensie (NSF 53)
■  Het blok geeft geen koolstof of fijne deeltjes 

af waardoor het een ideaal voorfilter voor 
membraancartridges is

■  Hoge doorstroming / zeer stabiel



Prime Water BVBA
Lodewijk de Raetstraat 51
3920 Lommel, Belgium
E-Mail: info@primewater.com
Phone: +32 11660800

Onderdeel van de

Huishouding Legionella Dispensers Gezondheidszorg Vrije tijd/recreatie

Het gegoten koolfilter 10-C kenmerkt zich door een 
uitstekende, hoogwaardige filtratie. Het heeft een zeer hoge 
adsorptiecapaciteit voor chloor en algemene organische 
stoffen. Bovendien verbetert het in sterke mate de smaak en 
geur van water. De porositeit van 0,5 micron resulteert in een 
zeer goede retentie van sedimenten in suspensie (NSF 53).

De cartridge geeft bovendien geen koolstof of fijne deeltjes af, 
waardoor het een ideaal voorfilter is voor membraancartridges. 
Door de gegoten viltstructuur is de cartridge veel degelijker dan 
andere koolfilters terwijl de kans op breken buitengewoon klein 
is. Opmerking: alleen gebruiken bij microbiologisch veilig water.

P
W

-D
AT

A
-A

ct
iv

eC
ar

bo
nB

lo
ck

10
C

-N
L-

10
/2

01
7-

V
00

1

Actiefkoolfilter 10-C

++ - + - +

Actiefkoolfilter 10-C

Over Prime water
Prime water membranes produceert capillaire membranen, 
membraancartridges en waterfilters voor het reinigen en 
desinfecteren van drinkwater bij het gebruikspunt. Wij zijn 
gespecialiseerd in de productie van krachtige membranen: holle 
vezels met een microporeuze structuur die het water doorlaat en 
tegelijk de kleinste microdeeltjes en bacteriën tegenhoudt. 

Onze membraantechnologie combineert de kenmerken van een 
hoge doorstroming bij een lage druk. Dit resulteert in compacte 
cartridges die ideaal zijn voor het gebruikspunt. Prime water 
membranes maakt deel uit van de Aqua free-Group. Aqua free 
is gespecialiseerd in waterhygiëneproducten voor zowel de 
medische als niet-medische omgeving.

Technische gegevens
■  Type koolstof     

dichtheid: Gegoten koolfilter met hoge

■  Porositeit:  0,5 μm 

■  Drukval:  < 0,5 bar (7 psi)

■  Koolstofadsorptie: Verwijdert > 99% chloorresten;  
 verwijdert slechte smaak en geur

■ Formaat cartridge: 71 x 249 mm (BD x lengte)

■ Gewicht: 265 gr 

■ Max. druk: 5 bar (75 psi)
■ Max. temperatuur: 40 °C (104°F)
■ Debiet: 8 l/min @ 2 bar.     

 Om het koolstof optimaal te   
 laten werken, mag de doorstroming  
 niet hoger zijn dan 8 l/min

■ Levensduur: Verwijdert chloorresten uit maximaal 
 38.000 liter (NSF 42)

■ Materiaal: Eindkappen:   Zeer sterk kunststof 
  Pakkingen:     Thermoplastisch rubber 
  Binnenkern:    Propyleen
 

Toepassingsgebieden


