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FIJNFILTER CARBON FILTERSET TRIO
Filter om in de persleiding van de regenwaterpomp te monteren

PRODUCTOMSCHRIJVING
Opgevangen gefilterd regenwater is geschikt voor toiletspoeling, 
wasmachine en tuin. Bij hoogwaardigere toepassingen is het soms 
raadzaam om een extra fijnfilter toe te passen. Het filterset Trio van GEP 
is een filter dat ervoor zorgt dat het opgevangen regenwater een hoog 
kwaliteitsniveau behaalt. Dankzij de zelfreinigende/terugspoelende 
werking van het pre-filter worden deeltjes tot 90 micrometer 
opgevangen in het eerste element en daar (automatisch) weggespoeld. 
In het tweede element worden deeltjes opgevangen tot 25 micrometer 
en in het laatste element worden deeltjes opgevangen tot een grootte 
van 10 micrometer. Het laatste filterelement bevat tevens carbon (actief 
kool) wat ook eventuele geur en kleur zoveel mogelijk  verwijdert uit het 
water.

Het filterset Trio van GEP bevat een afvoertrechter dat ervoor zorgt dat 
het water in de installatie niet vervuild raakt door terugstroming conform 
de Europese standaard EN 1717. Het 3-staps filter is gemaakt met een 
unieke drievoudige behuizing wat ervoor zorgt dat de installatie degelijk, 
veilig en ruimtebesparend is.

TOEPASSINGSGEBIED
Overal waar extra fijne filtratie van regenwater noodzakelijk is. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte A in mm:  325
Lengte B in mm:  345
Breedte C in mm:  107
Gewicht in kg :  3

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Temperatuur:  Max. 45 °C
Aansluitingen:  1’’
Maaswijdte in µm:  90 - 25 - 10
Max. debiet bij 3 bar (m³/h) :  0,5 m³/h
Inlaatdruk:  Min. 1,8 / max 8,0 bar

LEVEROMVANG
Product bestaat uit: wandbeugel, drie filterpatronen, afsluit-
kraan en spuitrechter.

TECHNISCHE TEKENING

BESTELGEGEVENS

Art nr NAAM PG

402305 Fijnfilter carbon filterset Trio 1

401155 Automatische tijdgestuurde filterreiniger 1/2” 1

402306 Filterelement 10 µm met carbon 1

402307 Filterelement 25 µm met touw 1

402301 GEP Fijnfilter 3/4” 1

402302 Filterelement GEP Fijnfilter 3/4” 1

402303 GEP Fijnfilter 6/4” 1

402304 Filterelement GEP Fijnfilter 6/4” 1 Detail: fijnfilter en losse filterelementen


