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Hydrofor i glasfiber

  Hydrofor i glasfiber

Volym Liter 110 150 300 450

Höjd mm 1110 1440 1570 1840

Diameter mm 410 410 530 610

Vikt kg 11.8 13.2 20.0 29.0

Anslutning R 32 32 32 32

Produktinformation

Tekniska data
Max arbetstryck: 5 Bar

Max vattentemperatur: +50°

Provtryck: 6.7 Bar

Material
Ytterbehållare: Helgjuten poly-

etylen (HDPE), 
belagd med 
glasfiber.

Teknisk beskrivning
Glasfiberhydroforen är avsedd att ersätta en galvad eller rostfri hydrofor 
med samma storlek. Tanken innehåller inget membran som behöver 
bytas ut. Vattnet har kontakt med luften så att gaser som finns i vattnet 
kan fällas ut.

Mellan hydroforen och pumpen monteras en luftinjektor som med hjälp 
av den, i tanken, inbyggda flottören säkerställer att optimal luftmängd 
alltid finns i tanken. Önskas ytterligare luftning av vattnet monteras ett 
stigarrör inuti tanken som låter vattnet falla ner på vattenytan. Önskas 
ytterligare luftning av vattnet monteras ett stigarrör inuti tanken som låter 
vattnet falla ner på vattenytan. För limmning av stigarrör rekomenderas 
Loctite 5331eller motsvarande vilket ska genomhärdas innan användning.

Glasfiberhydroforen är lämplig att använda där man har bräckt eller 
aggresivt vatten.

Viktigt:
Tryckströmbrytaren skall, p.g.a. av tryckfallet i luftinjekorn, monteras mellan 

tanken och luftinjektorn eller på utloppssidan av tanken.

För att luftinjektorn skall arbeta tillfredställande krävs ett flöde på mellan 18 

och 55 liter per minut, samt ett tryck på 0.7 till 4.2 bar.
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Hydrofor i glassfiber

  Hydrofor i glassfiber

Volum Liter 110 150 300 450

Høyde mm 1110 1440 1570 1840

Diameter mm 410 410 530 610

Vekt kg 11.8 13.2 20.0 29.0

Tilkobling R 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Produktinformasjon

Tekniske data
Maks arbeidstrykk: 5 Bar

Maks vanntemperatur: +50°

Prøvetrykk: 6.7 Bar

Materiale
Ytterbeholder: Helstøpt poly-

etylen (HDPE), 
belagt med 
glassfiber.

Teknisk beskrivelse
Glassfiberhydroforen er beregnet for å erstatte en galvanisert eller rustfri 
hydrofor med samme størrelse. Tanken inneholder ingen membran som 
trengs å byttes ut. Vannet har kontakt med luften slik at gasser som 
finnes i vannet kan felles ut.

Mellom hydroforen og pumpen monteres en luftinjektor som ved hjelp 
av den, i tanken, innebyggede flotøren sikrer at optimal luftmengde alltid 
finnes i tanken. Ønskes ytterligere lufting av vannet monteres et stigerrør 
inni tanken som lar vannet falle ned på vannflaten.

Glassfiberhydroforen er egnet å bruke der man har brakk- eller aggresivt 
vann.

Viktig:
Trykkbryteren skal, p.g.a. av trykkfallet i luftinjektoren, monteres mellom 

tanken og luftinjektoren eller på utløpssiden av tanken.

For at luftinjektoren skal arbeide tillfredstillende kreves en vannmengde på 

mellom 18 og 55 liter per minutt, samt et trykk på 0.7 til 4.2 bar.

      


