Nature Works Hi-tech szűrő üveg
● A Nature Works Hi-tech szűrőüveg
egy a Camacho Group által MC2©
technológia
felhasználásával
kifejlesztett üveg alapú szűrőközeg
● A Nature
Work
küldetése,
hogy helyettesítse a hagyományos
szűrőközegeket, mint például a kvarc
homokot
● Kizárólag a Nature Works kínál 10 éves
minőségi garanciát termékeire.

Forgalmazza:

● Nature Works Hi-Tech GLASS FILTER
MEDIA is a glass-based filter media
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developed by the Camacho Group with
MC2© technology
● Nature Works is used to replace the
conventional filter media, such as silica

Értékesítési pont :

● Only Nature Works offers a 10-year
Quality Guarantee

Low quality sample

Hi-Tech Glass Filter Media®

100% unknown particles free

*Separate Verunreinigungen aus einer Probe
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Hi-tech szűrő üveg

Hi-Tech Glass Filter Media

A Nature Works előnyei
Nature Works Benefits
Vízmegtakarítás

Takarékos

A hagyományos szűrőközeg hátrányai

Hogyan működik a Nature Works?

Korlátozott élettartam.
Magas vegyszer, víz és energiaigény.
Nem higiénikus, mivel biofilmet képez.
Mikro csatorna képződés, mely csökkenti a szűrő hatásfokát.
Nem-környezetbarát, amellett, hogy magas az üzemeltetési költsége,
az élettartamának lejártával szennyezet hulladékká válik.

Water saving

How does Nature Works operate?
biofilm réteg
Megszilárdult Szűrőhomok
Solidified Silica

A hagyományos szűrőrendszer hátrányai eltűnnek
Classic filtering disadventages disappears

Energia megtakarítás

Azonos szemcseméret használatos minden szűrőmérethez

(a szűrő megjavítását követően)

Vegyszer megtakarítás
Chemicals saving

Savings
OK

Hatékonyabb tisztulás,
így csökkentett környezeti hatás

Rovátkák, vízcsatornák
Preferent Channels

Same kind of grain
to any filter size

Depuration is more efficient,
reducing enviromental impact

A Nature Works Hi-tech üveg szűrőközeg
nem képez biofilmet
Nature Works Hi-Tech Filter Media
does not create biofilm
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Maximális élettartam.
Minimális vegyszer, víz és energia felhasználás.
Ideális szűrési minőség.
A nyomás veszteség gyakorlatilag elhanyagolható.
Maximális higiénia. Fertőzésgátló, mivel nem képez biofilmet.
Nem csomósodik össze.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

Energy saving

mc

A Nature Workselőnyei

Hatékony tömörödés elleni technológia
High Anti Compaction Technology

REUSABLE
(after repairing filter)

Disadvantages of
the classical media
Limited lifespan.
High consumption of chemicals, water and energy.
Poor hygiene due to biofilm generation.
Groove creation that reduces the filtering quality.
Non-environmentally friendly. Besides their high
consumption, by the end of their lifespan they
become polluting waste.

Advantajes of Nature Works
Az általános szűrőrendszer metszeti ábrája
Standard filter system Outline

Maximum lifespan.
Minimum consumption of chemicals, water and energy.
Ideal filtering quality.
Preassure loss is practically negligible.
Maximum hygiene. It is an antiseptic that does not
generate biofilm. It avoids matting.

