
WK£ADY WÊGLOWE

spadek 
3ciœnienia

Zawarty we wk³adzie drobnoziarnisty wêgiel 
aktywowany z ³upin orzechów kokosowych 
znacznie poprawia walory smakowe i 
zapachowe wody, szczególnie redukuj¹c chlor 
i inne zwi¹zki organiczne. Wêgiel z ³upin 
orzechów kokosowych posiada wyj¹tkowe 
w³aœciwoœci adsorbcyjne i doskonale nadaj¹ 
siê do uzupe³niania procesu uzdatniania wód 
pochodz¹cych z silnie zanieczyszczonych wód 
wodoci¹gowych i powierzchniowych. 

Zalety wk³adów FCCB:

! granulowany wêgiel aktywny z ³upin 
orzechów kokosowych o wielkoœci ziaren 
0,4-1,4 mm, przy efektywnej wielkoœci 0,55-
0,65 mm o du¿ej zdolnoœci adsorpcyjnej 

2(powierzchnia w³aœciwa 1000 m /g)

! wk³adka filtracyjna wykonana z bloku 
polipropylenowego o dok³adnoœci filtracji 
10 µm 

! aprobaty techniczne NSF, FDA i PZH

! temperatura pracy 2-52°C

Parametry techniczne wk³adów FCCB:
   Typ wys.
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Seria FCCB

Wk³ad z granulowanego wêgla 
aktywnego p³ukanego kwasem FCCBHD 
zawiera specjalny drobnoziarnisty wêgiel ( 
uaktywniany w procesie produkcji kwasem 
fosforowym) o zwiêkszonej zdolnoœci 
adsorpcyjnej zwi¹zków 
wielocz¹steczkowych. Wyj¹tkowo 
skuteczny w systemach odwróconej 
osmozy ze wzglêdu na brak py³u 
wêglowego. Skutecznie usuwa chlor i 
szereg lotnych substancji organicznych 
znajduj¹cych siê w wodzie. Poprawia jej 
smak i zapach. 

Zalety wk³adów  FCCBHD:

! uszlachetniony granulowany wêgiel aktywny 
o du¿ej zdolnoœci adsorpcyjnej

! brak py³u wêglowego

! temperatura pracy 2-45°C

! wêgiel aktywny spe³niaj¹cy normy NSF, FDA 
i PZH

Parametry techniczne wk³adów FCCBHD:

Seria FCCBHD

   Typ wys.

cal cal l/min miesi¹celitry bar

œrednica wydajnoœæ1

FCCBHD 97/8 2
1/2 6 8000 3-6 0,2
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Parametry techniczne wk³adów FCCBKDF:

Wk³ady filtracyjne z serii FCCBKDF z granulowanego wêgla 
aktywnego z czynnikiem KDF-55, zawieraj¹ oprócz 
specjalnego drobnoziarnistego wêgla aktywnego o du¿e 
zdolnoœci adsorpcyjnej, specjaln¹ formu³ê KDF miedzi i cynku. 
Stop ten dzia³a dwojako na bakterie rozwijaj¹ce siê na wêglu. 
Bakteriostatycznie - stop miedzi i cynku dzia³a jak 
mikroogniwo( bardzo ma³y akumulator) wytwarzaj¹c 
jednorodne pole elektryczne, w którym bakterie nie mog¹ siê 
rozmna¿aæ,  bakteriobójczo - miedŸ wchodzi w reakcjê z 
jednym z enzymów podtrzymuj¹cych proces rozmna¿ania, na 
skutek tego bakterie gin¹. Ponadto dziêki KDF zachodzi wiele 
reakcji redukcji i utleniania zmniejszaj¹c tym samym stê¿enie 
takich metali jak ¿elazo, o³ów, arsen, kadm. Wk³ad skutecznie 
eliminuje siarkowodór i chlor
.
Zalety wk³adów FCCBKDF:
! bakteriostatyczna formu³a KDF

! wêgiel aktywny z ³upin orzechów kokosowych o du¿ej 
zdolnoœci adsorpcyjnej (powierzchnia w³aœciwa 
1000 m²/g)

! zdolnoœæ filtracji metali ciê¿kich i zwi¹zków organicznych
! aprobaty techniczne NSF, FDA i PZH 

! temperatura pracy  2-52°C

   Typ wys.

cal cal l/min miesi¹celitry bar

cal cal l/min miesi¹celitry bar
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Wk³ady serii FCCBL zawieraj¹ spiekany wêgiel aktywowany o 
du¿ej zdolnoœci adsorbcji chloru i innych lotnych substancji 
organicznych znajduj¹cych siê w wodzie. Powierzchnia 
w³aœciwa wêgla spiekanego jest prawie 2 razy wiêksza ni¿ 
wêgla granulowanego, dziêki czemu ma on wyd³u¿on¹ 
¿ywotnoœæ (dla wód wolnych od zanieczyszczeñ 
mechanicznych) i zwiêkszon¹ pojemnoœæ wch³aniania chloru.

Bloki wêglowe serii FCCBLX powstaj¹ w wyniku spieku 
specjalnej mieszanki wêgla aktywowanego i wêgla z ³upin 
orzechów kokosowych. Wk³ady serii FCCBLX doskonale nadaj¹ 
siê do uzupe³niania procesu uzdatniania wody pochodz¹cej z 
silnie zanieczyszczonych wodoci¹gów i wód powierzchniowych. 
Dziêki wyj¹tkowo du¿ej zdolnoœci adsorpcyjnej doskonale 
eliminuj¹ chloru i inne lotne substancje organiczne 
znajduj¹ce siê w wodzie. 

Zalety wk³adów FCCBL:

! pylisty wêgiel aktywny o wielkoœci mikoziaren 0,1-0,3 mm

! bardzo du¿a zdolnoœæ adsorpcyjna (powierzchnia w³aœciwa 
21800 m²/g - FCCBL, 2000 m /g - FCCBLX)

! aprobaty techniczne NSF, FDA i PZH

! temperatura pracy  2-52°C
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Parametry techniczne wk³adów FCCBL i FCCBLX:

   Typ wys. œrednica 1wydajnoœæ 2¿ywotnoœæ spadek 
3ciœnienia

1 - w zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia wody
2 - w zale¿noœci od poziomu zu¿ycia i zanieczyszczenia wody
3 - w zale¿noœci od porowatoœci wk³adu i ciœnienia wejœciowego
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