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www.primewater.com

gemakkelijk veilig water.

10-inch koolfilter met 
microfiltratiemembraan

Filter- 
type

Dual Stage 
MF 10-C

Dual Stage  
MF 10-CL

Dual Stage  
MF 10-P

Micro  
10

Actief koolfilter 
10-C

Actief koolfilter  
10-CL

Capaciteit 
(liter)** 4.000 2.500 3.000 12.000 38.000 38.000

Debiet 
(l/min @ 2 bar)* 8 8 8 40 12 8

Materiaal
Koolstof
Polypropyleen
Membranen
Toepassing (verwijdering van)
Deeltjes
Bacteriën
Chloor
Smaak & geur
Zware metalen
Geneesmiddelen

De DualStage MF10-C verbetert de smaak 
en de geur van water en maakt het water 
microbiologisch veilig.

■	 Zeer lange levensduur

■	 Verwijdert > 99% chloorresten

■	 Retentie van bacteriën: > 99,99999%

■	 Verwijdert slechte smaak en geur

■	 Actiefkool van hoge kwaliteit

■	 Ideaal voorfilter

DualStage MF 10-C



Prime Water BVBA
Lodewijk de Raetstraat 51
3920 Lommel, Belgium
E-Mail: info@primewater.com
Phone: +32 11660800

Onderdeel van de

Huishouding Legionella Dispensers Gezondheidszorg Vrije tijd/recreatie

Dual Stage MF 10-C
Het	DualStage	MF10-C	filter	bestaat	uit	een	9	¾ʺ	koolmantel	
in combinatie met een Prime Water®		MF	membraanmicrofilter	
in de kern. Water stroomt vanaf de buitenkant door de kool 
en stroomt via de membranen naar buiten. De DualStage 

MF10-C verbetert de smaak en de geur van water en maakt 
het water microbiologisch veilig. Door de gegoten viltstructuur 
is de cartridge zeer degelijk en heeft deze een onovertroffen 
levensduur.
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*   Integriteit van membraancartridge getest volgens ASTM D6908-06.
**	 Levensduur	afhankelijk	van	de	wateromstandigheden	ter	plaatse,	de	hoeveelheid	microdeeltjes	(SDI)	en	de	mate	van	voorfiltering.	SDI	gemeten	in	

overeenstemming met ASTM D4189-95. Europese richtlijnen schrijven voor de cartridge na 6 maanden te vervangen.

++ +/- ++ +/- +

DualStage MF 10-C

Prime water membranes produceert capillaire membranen, 
membraancartridges	 en	 waterfilters	 voor	 het	 reinigen	 en	
desinfecteren van drinkwater bij het gebruikspunt. Wij zijn 
gespecialiseerd in de productie van krachtige membranen: holle 
vezels met een microporeuze structuur die het water doorlaat en 
tegelijk de kleinste microdeeltjes en bacteriën tegenhoudt.

Onze membraantechnologie combineert de kenmerken van een 
hoge doorstroming bij een lage druk. Dit resulteert in compacte 
cartridges die ideaal zijn voor het gebruikspunt. Prime water 
membranes maakt deel uit van de Aqua free-Group. Aqua free 
is gespecialiseerd in waterhygiëneproducten voor zowel de 
medische als niet-medische omgeving.

Over Prime water

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0 2 4 6 8 10 12 14

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Doorstroming – drukkarakteristieken Levensduur
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Technische gegevens
■  Type membraan: Prime Water® MF, asymmetrische  

 hydrofiele capillaire membranen

■  Materiaal membraan: PES

■		Max.	poriegrootte*:	 0,20	μm	absoluut

■ Retentie van bacteriën: > 99,99999% (log 7) ASTM F838-05

■  Kooladsorptie: Verwijdert > 99% chloorresten,  
 verwijdert slechte smaak en geur

■  Formaat cartridge: 71 x 249 mm (BD x lengte) 
 (diámetro externo x longitud)

■  Gewicht: 300 gr
■  Max. druk: 5 bar (75 psi)
■ Max. temperatuur: 40°C (104°F)
■ Debiet: 8 l/min @ 2 bar
■ Levensduur**: +/- 4000 l
■  Materialen filter: Actiefkoolmantel van gevouwen vilt 

 Huis:  HIPS   
 Eindkappen: ABS   
 Afdichting: EPDM   
 Gietmateriaal: 2K epoxyhars

Toepassingsgebieden


