Rent dricksvatten direkt från Östersjön
Blue Marine Arkipelag







Svensktillverkad specialdesignad avsaltningsanläggning.
Passar boende på skärgårdsöar och sjönära områden.
Helautomatisk. Sköter sig själv tryck bara på startknappen.
Led UV-ljus.
Levereras komplett med sandfilter MACH 2060F Macrolite som monteras först för
bättre renhållning till efterkommande trådfilter. Minimalt underhåll av Arkipelagen.

Blue Marine Arkipelag.
Är med sina kompakta mått lättplacerad (B 1200 x D 800 x H 1730 mm.) Vikt arkipelagen 110 kg /
sandfilter 136 kg. Med en vattentank på 250/500 liter. Vattenproduktionen är mellan 70-130 liter
i timmen allt beroende på vattenkvalitén/salthalten.
Blue Marine Arkipelag.
Levereras komplett på ställning. Filterhållare med 8 st förfilter var av 2 st är på 20 tum 20 mic trådfilter,
10 mic trådfilter. Övriga är på 10 tum trådfilter. 10 mic, 5 mic, ett kolfilter fast sist ett 1 mic. På baksidan
av enheten sitter även 2 st efterfilter ett kolfilter löst och ett mineralfilter/PH höjande filter. 2 st rostfria
pumpar till sjövatten samt distribution. med två presscomforter modell Digimatic 2 och. Det sitter även
en vattenmätare som man har kontroll på förbrukningen av renvattnet. Samt ett aqvastopp. Arkipelagen
har även 2 st led indikeringslampor och ett led UV-ljus som sitter monterad på tankens framsida och är
helt underhållsfritt. Drifttiden är ca 7 år eller 6 300 000 liter vatten.
Blue Marine Arkipelag
Är gjord för bräckt vatten/Östersjön och fungerar från Ölands södra udde och norrut. Den fungerar
med reducerad effekt när salthalten överstiger ca 6000 PPM. I Stockholms skärgård är salthalten mellan
1800-4000 PPM. Med Arkipelagen får du tillgång till obegränsat med rent vatten till ert hushåll så som
till matlagning, disk och dusch, en enklare vardag helt enkelt.
TEKNISK DATA/ELANSLUTNING

För mer information
kontakta oss för olika
installationsförslag eller
besök vår hemsida.

Kapacitet 20°C

70-130 L/H*

Max salt halt

7000 ppm

Arbetstryck

10-16 bar

Inkommande vattentryck

1 - 3 bar

R entvatten

99%

* Beroende på vattenkvalitén

Antal membran

1 x 4021

Matningsspänning

230 VA C, 50 Hz

Högtryckspump

0.37 kW

Sjövatten pump Jes M8

0.60 kW

Distribution pump Jes M8

0.60 kW

Märkeffekt

1.57 kW

Märkström

5A

Max avsäkring

10A

Max sjövatt en temperatur

45° C

Bredd

900 mm, med sandfilter 1200 mm

Hög

1730 mm

Djup

800 mm

Vikt

anläggningen 110 kg, sandfilter 136 kg

IP

44
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