
GEOPTIMALISEERD WATER

- Combisteamers
- Bakovens

Effectieve
bescherming

WATER MET DE PERFECTE SAMENSTELLING VOOR UW 
KEUKENAPPARATUUR

Met Devapo FPX kunt u leidingwater doelgericht 
optimaliseren voor diverse toepassingen toegespitst op 
uw specifieke gebruikersdoeleinden. Het filtersysteem 
zorgt voor een evenwichtige mineralisatie, een 
consistent hoge pH-waarde in het filtraat en 
belangrijke factoren die het risico op corrosie tot een 
minimum beperken. Calciumionen die voor een harde 
aanslag zorgen worden praktisch geheel verwijderd 
en als het leidingwater carbonaten of sulfaten bevat, 
worden kalk- en gipsaanslag voorkomen. Onoplosbare 
of lastig te verwijderen aanslag in machines behoort 
daarmee tot het verleden. 
Het filtersysteem bestaat uit een filterpatroon met 
een filterkop (zie afbeelding). Dankzij de twee 
terugslagventielen in de filterkop kan het water niet 
terugstromen en ook niet ongecontroleerd weglopen. 
Het Devapo FPX filtersysteem is voedselveilig en 
drukbestendig.   

DEVAPO FPXWater optimizer systems



Devapo FPX 15 35 60
Totale hoogte met beugel (A) mm 445 530 600
Totale hoogte zonder beugel (A) mm 420 500 574
Aansluithoogte (C) mm 370 450 520
Ø Filterpatroon (D) mm 115 145 185
Gewicht in kg (droog/nat) 2,1/3,2 3,8/6,0 7,5/11,0

TECHNISCHE GEGEVENS

DEVAPO FPX

BEDRIJFSVOORWAARDEN
Ingangsdruk:  2-8 bar
Watertemperatuur: 4-30 °C
Omgevingstemperatuur: 4-40 °C

Voor combisteamers en bakovens
Totale hardheid2 Maat

15 35 60
≤ 7 °dGH    ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570

8 °dGH 1875 4458 7500
10 °dGH 1500 3590 6000
12 °dGH 1250 2620 5000
14 °dGH 1070 2245 4285
17 °dGH 880 1850 3525

20 °dGH 750 1570 3000
23 °dGH 600 1175 2400

≥ 25 °dGH ≤ 556 ≤ 1090 ≤ 2220

INSTELLINGEN EN CAPACITEITEN/L 1 (geen bypassinstelling)

1 Capaciteiten kunnen tot ±5 % afwijken, afhankelijk van de lokale waterkwaliteit en de doostromingssnelheid.
2 °GH = Totale hardheid.
Wijziging voorbehouden

FILTERKOP

Water optimizer systems

Devapo BV 
Stikker 28 
5721 VD Asten | NL

 +31(0)88 088 4600
 info@devapo.nl
 www.devapo.nl
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