
Patronfilterhus i hög kvalité för VVS och 
industriella applikationer, exempelvis 
brunnsvatten, kommunalt vatten, 
kylvatten, processvatten. 
Patronfilterhuset levereras med ett 
väggfäste samt verktyg för öppnande av 
filterkopp vid byte av filterpatron.  
Patronfilterhus kan även fås i andra 
material och utföranden. Fråga oss om det 
är någonting du saknar i denna broschyr. 

Artikelnummer Storlek Anslutning 

52-1611000017 20” 3/4"

Tabellen för tryckfall avser lindad standard filterpatron PP/Bomull och L=10". Vid 20" fördubblas flödet och 30" ger tre gånger 
flödet o.s.v. Byte av filterpatron rekommenderas vid 1bars tryckfall. 
Kontakta oss för rådgivning eller dimensionering av filter och filterhus till just din applikation. 
T<60°C välj Polypropylen/PP    T<90°C välj Polypropylen/SS kombinerat med filterhus i rostfritt stål.   
T<150°C välj Bomull/SS kombinerat med filterhus i rostfritt stål. Vid högre temperaturer fråga oss om lämpligt val av filterpatron. 

Patronfilterhus 
 20”

Patronfilterhus i plast för  filterpatroner DOE

Material i filterhuvud: 
Material i anslutningsgänga: 
Material i filterkopp:  
Avluftningsskruv:  
Anslutningsdimension: 
Arbetstemperatur max: 
Arbetstryck max: 
Material o-ring:

Polypropylen 
Mässingsinsats 
Armerad styren/acryl 
Ja/mässing
3/4" eller 1"
50°C 
8bar 
NBR

Filterhuset är avsett för våra filter med anslutning DOE och 
måtten Di28mm Dy61mm längd 20".

Mässingsförstärkt 

röranslutning in/ut
Avluftningsskruv i mässing

Levereras med väggfäste 
och 

öppningsverktyg

52-1611000027 20” 1"



WaterTech levererar helhetslösningar inom industriell vattenbehandling 

LindbergLab®

Processvattenkemikalier: Teknisk utrustning: 

Vi erbjuder även serviceavtal, FullServiceAvtal samt utbildning. 

Postadress: 

Box 7023 
187 11 Täby 

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

Fax: +46 (0)8 – 792 33 03 
E-post: info@watertech.se

Besöksadress: 

Mallslingan 14 
187 66 Täby 

www.watertech.se 

Matarvatten: 
• Syrereducerare
• Dispergeringsmedel
• Komplexbildare
• Alkaliseringsmedel
• pH-justerare
• Pyranin
• HM Plus

Tungmetallfällning
• Rengöringskemikalier

Kylvatten: 
• Korrosionsinhibitorer 
• Dispergeringsmedel
• Komplexbildare
• Biocider
• pH-justerare
• Fällningsmedel
• Polymerer

•

•

Backspolande filter • Doseringssystem
filter • Kontrollautomatik
Viking Filter® påsfilter för kyltorn

• Korrosionsmätning 
• CIP-system
• Dow® Jonbytare
• Filmtec® Membran
• Kolfilter
• Korgsilar
• Analysutrustning

• Viking Filter® 

patronfilter
• Spoldysor
• Cyklonseparatorer
• Avhärdningsfilter
• Avsaltningsfilter
• Membranfiltrering
• Elektroavjonisering • mm.
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