- LUOTETTAVAAN VESIHUOLTOON -

PATRUUNAT

KMV:n valikoimista löydät suodattimet joka
tarkoitukseen; kotitalous- ja teollisuuskäyttöön,
pienille ja suurille virtaamille!
Laadukkaat patruunamme takaavat
turvallisen vedenkäytön!

PATRUUNAT KYLMÄLLE VEDELLE

LANKAPATRUUNA PA
•
•
•

käyttöveden suodatukseen sekä teollisuuteen, että
kotitalouksiin
esisuodattimena muille vedenparannuslaitteille
valmistettu 100 % puhtaasta polypropyleenista (FDA)

PA-BIOPATRUUNA
• valmistettu puuvillasta ja biohajoavasta
muovista
• maksimilämpötila 60°C
• tuumakoot 9” ja 20”
• mikronit 5, 10, 20 ja 50

PURISTETTU
POLYPROPYLEENIPATRUUNA FQ
• polypropyleenikuidusta kelattu patruuna
• vähentää tehokkaasti sekä partikkeleita
että saostumia vedesta ja mitä
erilaisemmista nesteistä
• luokiteltu tiheys mahdollistaa
suuremman suodatuskyvyn kuin muilla
vastaavilla patruunoilla
• sisäänpäin tihenevä rakenne
mahdollistaa täydellisen läpäisyn ja
suodatuksen

LDC-PATRUUNA
•
•
•
•

selluloosaan imeytettyä aktiivihiiltä
maksimikapasiteetti 5500 l
virtaama n. 350 l/h
saatavana sekä 5” että 9” pituuksissa

PESTÄVÄ NYLONPATRUUNA
• irtoroskien suodatukseen teollisuudessa ja
kotitalouksissa
• polypropeenirunko, jossa pestävä nylonverkko (PET)
• virtaama 3500 l/h (uusi patruuna)
• maksimi käyttölämpötila 40°C
• vakiona 60 mikronia, saatavana myös
250 mikronia
• pituuksissa 5” ja 9”

PAPERIPATRUUNA CE
•
•
•
•
•

irrallisten partikkelien suodatukseen
valmistettu laskostetusta paperista
läpäisykyky 1500 l/h
vakiona 15 mikronia
saatavana sekä 5” että 9” pituuksissa

AKTIIVIHIILIPATRUUNA 9 CA
• maku- ja hajuhaittojen sekä orgaanisten
epäpuhtauksien poistoon kotitalouksissa ja
teollisuudessa
• patruunan kuori on valmistettu polypropeenista
• täytetty 365 grammalla aktiivihiiltä
• maksimi käyttölämpötila 40°C
• läpäisykyky n. 200 l/h
• saatavana 9” pituisena ja erillisellä jatkoholkilla
voidaan käyttää myös 20” rungossa

AKTIIVIHIILIPATRUUNA 9 CA-PA
•
•
•
•

aktiivihiilellä (365 g) täytetty, polypropyleenista kelattu
lankapatruuna
maku- ja hajuhaittojen sekä orgaanisten epäpuhtauksien
poistoon kotitalouksissa ja teollisuudessa
maksimikäyttölämpötila 40°C
läpäisykyky noin 200 l/h

RAUDANPOISTOPATRUUNA 9 RC
• veden pehmennykseen ja raudan poistoon
• patruuna on täytetty kationmassalla (950 g)
maksimivirtaama 200 l/h
• maksimi käyttölämpötila 40°C

RAUDAN- JA HUMUKSEN POISTOPATRUUNA 9 RCA
•
•
•
•

raudan- ja humuksenpoistoon
patruuna täytetty ns. sekamassalla (kationi-anioni 950 g)
maksimivirtaama 200 l/h
maksimi käyttölämpötila 40°C

PATRUUNA 9 RAN
•

sopii pienten mm nitraatteja sisältävien vesivirtaamien
puhdistukseen

PATRUUNA 9 KX + CTO
•

patruunat ovat valmistettu korkealuokkaisesta
puristetusta aktiivihiilestä, joka poistaa mm vapaata
klooria ja orgaanisia kemikaaleja

TYHJÄ PATRUUNA 9”
• tyhjä säiliö osineen
• voidaan täyttää millä tahansa massalla

MIKE VARAPATRUUNA
•

käytetään erillisessä MIKE-suodattimessa

PATRUUNAT LÄMPIMÄLLE/KUUMALLE
VEDELLE

PESTÄVÄ RST-PATRUUNA AC JA ACP
•
•
•
•
•
•

irtoroskien suodatukseen
kestää kuumaa vettä (120 °C)
valmistettu AISI 304 verkosta
vakiona 50 ja 80 mikronia
läpäisykyky 3500 l/h
saatavana 5”, 9” ja 20” pituuksissa

HOT-PATRUUNA
• nylonista kelattu patruuna
• maksimilämpötilat vaihtoehtoisesti joko 80°C tai
jopa 150°C
• saatavana tuumakoot 9” ja 20”
• mikronit 5, 10, 20 ja 50

Kirkkonummen Metallivalmiste Oy on yli 30-vuotias yritys,
joka tuo maahan ja valmistaa LVI- ja metallialan tuotteita.
Aputoiminimi KMV-tuotteet tuo maahan ja valmistaa
erittäin korkealaatuisia vedenkäsittelylaitteita aina
kotitalouden tarpeista suuriin laitekokonaisuuksiin.
Yrityksemme on tunnettu ympäri maan laadukkaista ja
käyttövarmoista tuotteistaan.
Kun haluat 100% vesivarmuutta, valitse

OTA YHTEYTTÄ - PALVELEMME MIELELLÄMME
Puhelin (09) 878 9110, faksi (09) 298 5860
Pippurintie 122, 02480 Kirkkonummi
www.kmv.fi - mail@kmv.fi

• PUMPUT
• JÄTEVESIPUMPUT
• SUODATTIMET JA SUODATINPATRUUNAT
• STERILOIVAT UV-LAITTEISTOT
• PAINEENKOROTUSASEMAT JA KONEIKOT
• PUMPPAAMOT JÄTE- JA PERUSVESILLE
• VEDENPEHMENTIMET
YKSILÖLLISET RATKAISUT TARPEITTESI MUKAAN!

