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TÄYDELLINEN VALIKOIMA
VEDENKÄSITTELYLAITTEITA
Porakaivopumppu
Laadukkaat ruostumattomat porakaivopumput vesitäytteisellä moottorilla.
Saatavana sekä 1-v että 3-v. Pumppupaketeilla 5 vuoden timanttitakuu.
4761025 Lohja PM 18-12 1-v 40 m paketti
4761021 Lohja PM 18-16 1-v 60 m paketti
4761020 Lohja PM 18-12 3-v 40 m paketti
4761022 Lohja PM 18-16 3-v 60 m paketti
4761023 Lohja PM 18-24 3-v 80 m paketti
4761024 Lohja PM 18-24 3-v 100 m paketti

Saukko avokaivopumppu
Rengaskaivoon omakotitaloon tai kesämökkiin laadukkaat Lohja S-sarjan pumput .

Aqua kaapeli

4761080 Lohja S10/1A 1-v kuivakäyntisuojalla
4761082 Lohja S10/3 3-v
4761084 Lohja S15/3 3-v

Vesiöosa ( KPSV )
Asennus valmiit, avattavat ja pestävät ruostumattomat kalvopainesäiliöt asennus
valmiina paketteina. Sisältää painesäiliön, painekytkimen, painemittarin ja
varoventtiilin. Koot 25 l, 50 l ja 120 l. Avattavat ja pestävät kalvopainesäiliöt
saatavana myös ilman varustelua.
4761044 Vesiöosa LOHJA 25 L/6 bar KPSV
4761056 Vesiöosa LOHJA 50 L/6 bar KPSV
4761058 Vesiöosa LOHJA 120 L/6 bar KPSV

Pumpex GA 200
Laadukas sisäisellä uimurilla varustettu tyhjennyspumppu, halkaisija vain 196 mm.
4211102 Pumpex GA 200

Pohjaimulevyllä

Isku-jet 2RS
Tehokas ruotumaton vesiautomaatti kuivakäyntisuojalla. Soveltuu kasteluun,
saunaveden nostoon tai pienempään talouskäyttöön. Laatua edullisesti.
4731011 Isku-Jet 2RS
4731010 Isku-Jet 2R

Vesianalyysipaketti
WatMan kaivoveden vesianalyysi sisältää raudan, mangaanin, pH:n, kovuuden
ja sähkönjohtavuuden määrityksen sekä koesuodatuksen. Perusanalyysin
lisäksi voimme tehdä lisähintaan lisäanalyyseja (analyyseihin ei sisälly veden
mikrobiologisen laadun tai radioaktiivisten aineiden määritystä).Vesianalyysin
teettäminen helposti ja vaivatta onnistuu noutamalla vesianalyysipaketti
lähimmältä jälleenmyyjältä. Tulokset lähetetään kotiisi ja sen mukana
tarpeenvaatiessa tarjouksen sopivasta laitteistosta vesiongelman poistamiseksi.

Vesianalyysipaketti lvinro 3614200

Patruunasuodattimet
Patruunasuodatuksella voidaan tehokkaasti ja edullisesti suojata vesijärjestelmää
kaikilta kiintoainehiukkasilta, joita esiintyy kaivovesissä.
WatManin kiintoainepatruunat sitovat hiukkaset itseensä koko suodatusmatkalle
patruunan halki, näin sen käyttöikä on perinteiseen lankapatruunaan verrattuna
huomattavasti pidempi.
Patruunarunko FP 3 9 ¾” ja 1 ” yhteillä, max. 8 bar, 50 C, korkeus 310mm ja halkaisija 120mm.
nro 3614491
Kiintoainepatruunat eri tiheyksillä: 05-9 ¾”, 10-9 ¾”, 20/25-9 ¾”,
5 µm nro 3614455, 10 µm nro 3614457, 20/25 µm nro 3614459.
Pestävä patruuna Nylon 9 ¾”, 60 µm nro 3614426.
Hiilipatruuna NCP-10, parantaa kiintoaineen poiston lisäksi veden hajua, makua ja väriä.
10 µm nro 3614426
Järvivesipatruuna 20”-1”, asennetaan pumpun imuputken päähän estämään roskien yms.
kiintoaineen pääsyn pumpulle ja putkistoihin. nro 3614420

Raudan- ja mangaanin sekä rikkivedynpoisto
WatMan suodatinsarja FeA. Kemikaalivapaa, hapetukseen perustuva suodatus
poistaa vedestä raudan ja mangaanin sekä raikastaa veden hapella. Laite pitää
suodatuskykyä yllä automaattisesti tapahtuvien vastavirtapesujen avulla.
Raudan-, mangaanin-, humuksenpoisto sekä vedenpehmennys eli kalkinpoisto:
WatMan suodatinsarja IX/IX HK. Ioninvaihtoon perustuva suodatus, joka poistaa
raudan ja mangaanin humuspitoisista vesistä, humusta kaivoon pääsee pintavesien
mukana. Poistaa myös kalkin eli pehmentää veden. Laite pitää suodatuskykyä yllä
automaattisesti tapahtuvien vastavirtapesujen ja suolaelvytysten avulla.

Radoninpoisto
WatMan suodatinmallit RnH ja RnAI. Radon on radioaktiivinen kaasu. RnHsarjan aktiivihiilisuodatin sitoo tehokkaasti radonkaasun itseensä pois vedestä.
Laite tulee asentaa pois asuintiloista sen aiheuttaman jälkisäteilyn takia.
Aktiivihiilisuodatin on pienikokoinen, edullinen, helppo asentaa ja tehokas
vaihtoehto radoninpoistoon pitoisuuden ollessa < 5000 bq/l. RnAI-radonilmastin
poistaa radonkaasun ilmastamalla ja se johdetaan hallitusti ulos. Ilmastin ei toimi
jälkisäteilylähteenä ja sen teho riittää huomattavan suurienkin radonpitoisuuksien
poistamiseen.

Veden neutralointi eli pH-arvon nosto
WatMan suodatinmalli C. Veden matala pH-arvo (<7) tekee vedestä syövyttävää
ja tämä aiheuttaa metalliputkistoihin ja –osiin syöpymiä, joista seurauksena voi
olla vakavakin vesivahinko. C-suodattimella pH-arvoa nostetaan hallitusti ja
kemikaalivapaasti. Laite on edullinen, helppo asentaa ja pienikokoinen.

Rikkivedyn eli hajun poisto
WatMan suodatinmallit MLFMn ja OXI 115. Rikkivetykaasua esiintyy
vähähappisissa kaivoissa (porakaivot). Sen saa poistettua WatMan MLFMnsuodattimella, joka sitoo kaasun pois vedestä. OXI 115 hapetusputki poistaa
rikkivetyä hapettamalla vettä ennen painesäiliötä. OXI 115 tulisi asentaa
huoltokaivoon tmv. pois oleskelutiloista.

Suolan-, arseenin-, nitraatin-, nitriitin-, fluoridinpoisto
RO-sarja eli käänteisosmoosilaitteet. RO-suodatuksessa paineen ja puoliläpäisevän
kalvon avulla vedestä poistetaan epäpuhtaudet. Pienimmät laitteet puhdistavat
juoma- ja ruokaveden, asennetaan allaskaappiin tms. Isommilla makeavesilaitteilla
voidaan käsitellä talouden kaikki vesi jopa merivedestä käyttövedeksi.

Oy Pumppulohja Ab ja Oy Watman Ab Vedenkäsittely ovat Pohjoismaiden
suurimpia painesäiliöiden ja vedensuodattimien valmistajia. Tuotantoohjelmaamme kuuluvat lisäksi muut vedenkäsittelyn laitteet, pumput,
pumppukoneikot sekä säiliöt vesihuoltoon, teollisuuteen ja laitevalmistajille.
Erikoisosaamisemme alueita ovat myös putkilämmönvaihtimet, suodattimien
säiliöt sekä haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsaus. Tarvittaessa
suunnittelemme painesäiliöt sekä vedenkäsittelyn räätälöidyt erikoisratkaisut
asiakkaan tarpeiden mukaan.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. E10-105-F

Oy Pumppulohja Ab
Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA
Myynti: 020 7417 229
Vaihde: 020 7417 220
Tekninen neuvonta: 0600 303 333 ma - pe klo 14.00 - 15.30 (1,25€ / min)

www.pumppulohja.fi
www.watman.fi

