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SPIN KLIN NOVA
®

SISTEMA MODULAR DE FILTRAGEM DE DISCOS
O novo filtro Spin Klin® Nova da Amiad® Water Systems é o filtro de discos mais avançado do mundo. Anos de
desenvolvimento no seu design resultaram num sistema que redefine completamente a filtragem graças ao seu
desempenho excecional e ao seu sistema de controlo inteligente.

Desempenho excecional
· Até 80% menos de perda de carga.
· Ciclos de filtragem 2 vezes mais longos.
· Até 40% mais de fluxo por espinha.

EXCELENTE MODULARIDADE
· Ligações flexíveis de entrada e saída.
· Espinhas intercambiáveis de 2” e de 4” para
ampliar a área de filtragem quando necessário.
· Tubagem de drenagem que permite alterar a
direção do fluxo.

Polimérico e compacto
· Suporta pressões até 10 bar.
· Resistente à corrosão.
· Ampliável vertical ou horizontalmente,
utilizando até 50% menos de superfície.

Filtragem inteligente
· Equipado com o controlador inteligente mais
avançado do mercado.
· Controlo remoto completo do desempenho.
· Acesso em tempo real aos seus dados de
filtragem.
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empilhável
Disponível em configurações verticais
únicas, duplas ou triplas. Spin Klin®
Nova pode ser adaptado a vários
requisitos do fluxo em pouco espaço.

adaptável
A espinha de 2” pode ser facilmente substituídas por
4”, triplicando a área de filtragem sem necessidade
de substituir a estrutura base do filtro.
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FLEXÍVEL
As ligações de entrada e de saída podem ser facilmente adaptadas a qualquer
configuração do sistema.

Em linha.

Dentro da linha.

Ângulo.

Ângulo inverso.
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As especificações técnicas descritas e o conteúdo deste
documento são válidos na data de emissão. Riegos
Iberia Regaber, S.A. reserva-se o direito de modificar as
características técnicas dos produtos e de realizar alterações
nas informações contidas neste documento. Para solicitar
informação adicional contacte-nos: www.regaber.com/
contacto
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