
Specifikationer**:

Anslutning IN/UT G 2" eller DN50 Fläns 

Avluftning ansl.  RG ¼ " eller ½” se ritning
Dränering ansl. RG ¾" - ½” se ritning 

Material: AISI 304 eller AISI 316 

Tätning: O-ring FPM Tillval EPDM/FPM
Max tryck/Temp P 10 bar / T -10/+80°C 

Antal patroner/längd:  5st-7st / 20"-30"-40"

Tillval: 

DP-indikator och anslutningsrör med ventiler med/utan kontakt* 

Automatisk avluftning

Patronfilterhus 

Multi  
Patronfilterhus i hög kvalitet för industriella applikationer, 
exempelvis kylvatten, värmesystem, processvatten, och 
hydrauloljor.

Patronfilterhus Multi modell FKW och FWC är utförda i 
rostfritt stål och avsedda för installation av 5 eller 7 filter-
patroner typ DOE i längderna 20", 30" eller 40”. Alternativt 
kan patroner med 222 adapter (kod 8) användas, (tillval).

Serie FWK har ett gjutet lock med gångjärn och o-
ringstätning. Locket på FWK försluts med gängade ögelbultar. 

Locket på serie FWC stängs med en snabbstängning, låsring 
typ clampanslutning och tätas med o-ringpackning. 

Inloppet är placerat på sidan av filterhuset och utloppet är 
placerat på motstående sida med nivå under inloppet.  
Filterpatronerna typ DOE tätas med en skärkant med 
fjädertryck.

Husen i serien FWK-A4 levereras med ett i höjd justerbart 
benstativ, hus av serien FWK-A2 samt hus av serien FWC-A2 
levereras med fasta svetsade bottenflikar och går ej att 
höjdjustera.

Kulventil i rostfritt stål för dränering ½"

FWK-A4 
Gängad ansl.

FWC-A2 
Gängad anlutning 

FWK-A4
Flänsad 

anslutning

FWK-A2 
Flänsad anslutning

* Tillbehör  DP-indikator går endast att beställas till  serie FWK-A4

Automatisk 
avluftning Kulventil  ½"

DP-Indikator och anslutningsrör

FWC

FWK

**För ytterligare mått och uppgifter, kontakta oss för ritningsunderlag.



 

 

 

 

WaterTech of Sweden AB 
Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50 

info@watertech.se
watertech.se

Teknisk utrustning: 
LindbergLab®

Processvattenkemikalier: 

Postadress: 

Box 7023 
187 11 Täby 

Besöksadress: 

Mallslingan 14 
187 66 Täby 

Backspolande filter

 Viking Filter® påsfilter

 Viking Filter®

patronfilter

 Spoldysor

 Cyklonseparatorer

Avhärdningsfilter

NanoCeram®

 VRTX®

Mobila avgasare

Matarvatten: 

 Syrereducerare

Dispergeringsmedel

Komplexbildare

Alkaliseringsmedel

 pH-justerare

 Pyranin

HM Plus

Tungmetallfällning

Rengöringskemikalier

Kylvatten: 

Korrosionsinhibitorer

Dispergeringsmedel

Komplexbildare

Biocider

 pH-justerare

 Fällningsmedel

 Polymerer

Doseringssystem

Kontrollautomatik

för kyltorn

Korrosionsmätning

 CIP-system

Dow® Jonbytare

 Filmtec® Membran

Kolfilter

 Provtagningskylare

Analysutrustning

mm.

http://www.watertech.se/



