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Fijnheid en prestatievermogen
 J Extreme�filterfijnheid�voor�het�helderste�water 

� (2�tot�5�micron)��
 J Voor�een�beperkt�gebruik�van�onderhoudsproducten
 J  Tanks gemaakt van geïnjecteerde polymeer versterkt 
door glasvezel voor een grotere�stevigheid�en�langere�
levensduur

Pro Grid™ FI
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Diatomee 
opvangbak.
C09002SEP

Zeswegkleppen 
worden afzonderlijk 
verkocht. 
SP0715XR50E

Deze klemband 
elimineert elke kans 
op een verkeerde 
uitlijning bij het 
terug monteren van 
het filter

  Handbediende aftapplug om de ingesloten lucht 
eenvoudig af te drijven.

  Zeer sterke filtertank gemaakt van geïnjecteerde 
polymeer versterkt met glasvezel, gegarandeerd 
anti corrosie.

  Filterpaneel ontworpen voor een filtercyclus van 
beneden naar boven en met een afwatering in de 
andere richting.

  Door zijn ontwerp elimineert deze klemband 
elke kans op een verkeerde uitlijning bij het 
terug monteren van het filter. Om voortdurend 
eenvoudig onderhoud te kunnen garanderen, 
bestaat het systeem slechts uit één schroef en 
één moer: u hoeft geen verschillende onderdelen 
meer te hanteren!

  Complete ingebouwde afvoer van 1’’ ½ voor het 
totaal en snel schoonmaken en het eenvoudig 
aftappen van het filter.

PRO GRID™

KLEPPEN
VOOR DIATOMEE 
FILTERS

Klep voor Pro Grid model I/U Aantal wegen Ref.

DE2420 - DE3620 1’’1/2 6 SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220 2’’ 6 SP0715XR50E

Diatomee scheiding tank SC9002SEP
Filters en kleppen worden apart verkocht.

Debiet Filteroppervlak Kg diatomee I/U Leeggewicht Ref. Afmetingen in mm
A B C D

11 m3/h 2.20 m2 1.3 kg 1’’1/2 25 kg DE2420EURO 810 838 381 660
16 m3/h 3.30 m2 2 kg 1’’1/2 30 kg DE3620EURO 870 838 381 660
22 m3/h 4.45 m2 2.7 kg 2’’ 34 kg DE4820EURO 1020 838 381 660
27 m3/h 5.60 m2 3.4 kg 2’’ 37 kg DE6020EURO 1070 838 381 660
30 m3/h 6.60 m2 4 kg 2’’ 43 kg DE7220EURO 1320 838 381 660

Belangrijk: algicide met quaternaire ammoniumzouten, PHMB en vlokmiddelen zijn niet compatibel met diatomee filters. 
Aanbeveling van de fabrikant voor het herladen met diatomee na de afwatering: maximum belasting min ongeveer 30%. Hayward® raadt u aan het filter elk jaar en aan het einde van het seizoen volledig schoon te maken.

HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD 
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