Produksjonsprosedyre for ulike filterpatroner
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Prosedyren
Råvaren er skallet til utvalgte kokosnøtter fra
Indonesia. Disse kokses i det første
prosesseringstrinnet - det vil si at de brennes
uten lufttilførsel for å dekomponere skjellene.
Så går de gjennom en mølle der de kokte
skjellene blir malt.
Etter den forsiktige aktiveringen ved hjelp av
damp, tilsettes et bindemiddel til de
pulverformede skjellene, noe som gjør
formingen mulig. Deretter sintres de pressede
blokkene med tilsetning av varme
(Bakt). De aktive kullblokkfiltrene utmerker seg
ved den kjente enorme absorpsjonskapasiteten
til forurensninger med høy filterfinhet.

Det finnes ennå ingen bindende standarder for drikkevannsfilter i
Tyskland. Det er imidlertid beskrevet et husholdningsfilter i DIN 1988.
Også her anbefales det en
bytteperiode, basert på erfaring
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(undersøkelser) fra DVGW på seks
måneder for å utelukke en
bakteriologisk risiko.
I USA eller andre deler av vår
verden er mikroorganismer i
CB-Premium 6
drikkevann derimot ikke noe
problem, siden drikkevannet er
NFP-Clario
blandet med klor for desinfeksjon.
IFP-PURO
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Ulik lengde - samme kvalitet.
Egenskapene og kvalitetene til hver karbonblokk
bestemmes ved sintring - spesielt porestørrelsen
som er avgjørende for filtrering. Karbonblokkene
tilpasses de respektive filtertypene.
Avhengig av filterhuset, må karbonblokkene
være lengre eller kortere, avhengig av filtertype
skiller de seg med installasjonselementene
(f.eks. Membran) og deres "innpakning".
Filterkvaliteten forblir den samme.
Drikk som testet
Kjernen i alle filterpatroner som selges av
SANACELL er en sintret karbonblokk fra
karbonfilterprodusenten fra Salzwedel i SachsenAnhalt. Produksjonsprosessene for disse
karbonblokkene er internasjonalt patenterte.
Forskjeller oppstår bare i forbindelse med
monteringen, f.eks. gjennom forskjellige lengder,
forskjellige deksler osv. De førsteklasses
testresultatene for Carbonit-filterpatronen NFPPremium kan derfor overføres til alle andre
filterpatroner.
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Filterpatronene CB-Premium 5 og CB-Premium
6 testes for tiden. Vi forventer ikke resultater som
skiller seg fra NFP Premium. Tross alt har alle
filtre den samme vitenskapen, den samme
erfaringen og de samme kvalitetsstandardene!
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Filterbytte etter seks måneder
Det er ikke et spørsmål om mikroorganismer
kommer gjennom et filter, men når. Det er
grunnen til at karbonittfilterpatronene er testet i
en levetid på seks måneder. I løpet av denne
tiden er vi sikre på at vi kan utelukke en
bakteriologisk risiko. Vi anbefaler derfor på det
sterkeste å bytte patroner etter seks måneder.

Forurensningsopptak av «NFP-Premium»-patronen
Parameter

Reduksjon
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> 99,9 %
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> 99,9 %
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> 90 %

2)33%&1

> 90 %
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> 99 %
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> 99,9 %
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> 99,8%

7781

> 99, 8%

9-&(:',1

> 99,8%

Legemiddelopptak
Klofibrinsyre

> 99,9 %

Carbamazepin

> 99,9 %

Diclofenac

> 99,5%

Ibuprofen

> 99,9 %

Ketoprofen
Propifenason
Polare Pestizide2

> 99,9 %
> 99,9 %

Bentazon

> 99,9 %

2,4 D

> 99,9 %

Dichlorprop.

> 99,9 %

MCPA

> 99,9 %

Mecoprop.

> 99,9 %

p.p’-DDA

> 99,5%

1Test med belastning over en levetid på 6 måneder
2Test med belastning over filterkapasitet på 10.000 liter.
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