DIRO FilterSystem
FS90
DIRO FS serien är ett flexibelt filtersystem
för produktion av ultrarent DIRO vatten.
Anläggningen består av ett skåp som har alla
filter och instrument samt en bufferttank där
det ultrarena vattnet förvaras tills det skall
användas. DIRO placeras där det finns
tillgång till vatten och avlopp, antingen i
samma lokal där vattnet skall användas, eller i
annat biutrymme för att sedan ledas via
rörsystem till tvättstugan eller städcentralen.
DIRO vattnet har lång lagringstid och vattnet
kan därför med fördel tappas upp i mindre
behållare för transport ut till flera städobjekt.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•

90L vattenproduktion /tim
90L intern vattentank
Tystgående
Möjlighet till större extern tank
Servicevänlig
Möjlighet till distansövervakning

Garanti & Service
Vid köp av samtliga DIRO filtersystem ingår
alltid 2 års garanti.
Du kan även teckna 5 & 7 års garantiavtal.
För en enkel vardag och låga fasta avgifter
kan du teckna 2, 5 eller 7 års DIRO
serviceavtal.
Med DIRO serviceavtal förebyggs eventuella
driftstopp.

DIRO finns i olika storlekar och dimensioneras
beroende på vattenanvändning.
Huvuddata

FS90

Vattenproduktion (upp till)

90L /tim

Tankvolym (L)

90L

Artikelnummer

385802–372

Förbrukningsdata
Ljudnivå

<52 dBA

Elanslutning

1 N~230V

Säkring A

10

DIRO®

Vårt filtersystem för tvätt och städ är ett konkret exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra till att nå
uppsatta miljömål. Genom DIRO kan du tvätta och städa med bara rent vatten, utan kemikalier och med lägre
temperaturer. Det främjar en hållbar utveckling som innebär att vi istället för att kompensera för utsläpp och
energiförbrukning, börjar reducera dem.

Teknisk information
Modell

FS90

Elanslutning
Vattenanslutning

Artikelnummer

385802–372

Vattenproduktion (upp till)

90L /tim

Tankvolym (L)

90L (inbyggd)

Fas/Spänning/Frekvens

1 N / 230V / 50Hz

Säkring, A

10

Vattenventiler, Ø tum

3/4

Avloppsventil, yttre Ø tum

1/2

Rekommenderat vattentryck, kPa

>2,5bar

Vattenintag, l/min

3L

Ingående vattenkvalitet, TDS

<1000

Ljudnivå

Ljudnivå vid produktion av DIRO vatten

<52 dBA

Vikt

Vikt, netto kg

170kg

Garanti

Mått

2 års garanti

Standard

5 års garanti

385836

7 års garanti

385837

B/D/H (cm)

60 x 80 x 152

Vattenproduktionen kan förändras
beroende på vattentemperatur.
Om ett system är beräknat att
producera 15 lpm rent vatten vid
25° C, kommer samma system
producera mer vatten vid en högre
temperaturkorrektionsfaktor. Det kommer också att producera mindre vatten vid en lägre
temperatur. Använd nedanstående korrektionstabell för att få rätt flöde.
Temp i C°
27C°
25C°
23 C°

Faktor
0,943
1,000
1,071

Temp i C
21 C°
19 C°
17 C°

Faktor
1,148
1,232
1,323

Temp i C
15 C°
13 C°
11 C°

Exempel: 15 lpm på 25 C° (15 ÷ 1 = 15 lpm | 15 lpm på 15 C° (15 ÷ 1,42 = 10,56 lpm)

Faktor
1,422
1,530
1,648

Om SWATAB

Vi jobbar med kemikaliefri tvätt och städ, stora som små installationer. Med ett rikstäckande försäljnings- och
servicenätverk, vill vi erbjuda alla en möjlighet till en hållbar lokalvård.

Kontakta oss
SWATAB – Scandinavian Water Technology AB | Jägershillgatan 26 | 213 75 MALMÖ
0721-910001 | info@swatab.com | www.swatab.com

