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Filtration Solutions          Filtracja – Pentair

• Technologia Fibredyne

• Nominalna wartość temperatury: 4.4 - 82.2°C

• Media filtra: zbity proszek węgla aktywnego (PAC)

• Zaślepki: polipropylen

• Siatka: polietylen

• Uszczelki: santopren

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PENTAIR
SERIA FIBREDYNE CFB-PLUS

CECHY WYDAJNOŚCI*
Model Początkowy ∆P przy przepływie Redukcja smaku i zapachu przy 

przepływie
CFB-Plus10 0.11 bar przy 3.8 Lpm > 37 800 l przy 3.8 Lpm

CFB-Plus20 0.11 bar przy 7.6 Lpm > 75 700 l przy 7.6 Lpm

CFB-Plus30 0.11 bar przy 11.4 Lpm > 113 500 l przy 11.4 Lpm

CFB-Plus10BB 0.17 bar przy 7.6 Lpm > 94 600 l przy 7.6 Lpm

CFB-Plus20BB 0.17 bar przy 11.4 Lpm > 189 000 l przy 15.1 Lpm

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Model Wymiary maksymalne Wartość w mikronach (nominalna)

CFB-Plus10 73 mm x 248 mm (2 ⅞” x 9 ¾”) 5-10

CFB-Plus20 73 mm x 508 mm (2 ⅞” x 20”) 5-10

CFB-Plus30 73 mm x 762 mm (2 ⅞” x 30”) 5-10

CFB-Plus10BB 118 mm x 248 mm (4 ⅝” x 9 ¾”) 5-10

CFB-Plus20BB 118 mm x 508 mm (4 ⅝” x 20”) 5-10

UWAGA: Wydajność zależy od rodzaju systemu, wielkości przepływu i niektórych specyficznych warunków zastosowania.  
Niektóre kraje wymagają rejestracji systemu, lub certyfikatu o wymaganej redukcji zanieczyszczeń związanych ze zdrowiem.
UWAGA: Wkłady zawierają bardzo małe ilości drobinek węgla (bardzo drobny czarny puder).  
Nowy wkład po montażu należy przepłukać wodą, aby usunąć wszelkie ślady drobinek przed skorzystaniem z wody.
UWAGA: Wartość w mikronach informuje o usunięciu 85% lub więcej cząsteczek w tym rozmiarze. Szacowana wydajność przetestowana przy użyciu wolnego chloru o 
stężeniu 2 ppm do granicy 0.5 ppm.

OSTRZEŻENIE
Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za wkładem.
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Testowany i certyfikowany przez NSF International pod kątem zgodności z normą NSF/ANSI 42 tylko pod względem wymagań materiałowych.

* W oparciu o wewnętrzne testy producenta. 
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