NYHET
Coralon™ uppgradering som ersätter Ultipor® filterelement
Nu lanserar PALL/COLLY en ny filterserie, Coralon, som är en uppgradering av den tidigare
filterserien Ultipor. Coralon är framtaget för användning i äldre filterhusserier från
PALL/COLLY, vilket innebär att du kan dra nytta av den senaste utvecklingen inom filtermaterial
utan att behöva byta filterhus. Coralon tillhandahåller SRT-teknologi (Stress Resistant
Technology) vilket innebär en förbättrad prestanda genom filtrets hela livslängd. Coralon sänker
din energiförbrukning och dina CO2 utsläpp.
UPPGRADERA för bättre filtrering och lägre kostnader

Pall Filterhus &
Pall Ultipor® III
Element

Pall Coralon Filtration
• Renare system
• Högre prestanda
• Lägre energiförbrukning
• Passar i befintliga filterhus

...samma pris!

2x renare system
2x förbättrad renhet under filtrets HELA
livslängd (även under cykliska variationer)
5% reduktion av den totala kostnaden för
filtrering
Ger reducerade driftskostnader

UPPGRADERA till bättre filtrering och få lägre kostnader

Pallfilterhus
Ej original
Element

Pall Coralon Filtration
• Renare system
• Högre prestanda
• Lägre energiförbrukning
• Passar i befintliga filterhus

...väldigt enkelt!

Ultipor
filterelementen
kommer
att
uppgraderas succesivt under 2015. De nya
filterelementen, Coralon, betecknas med
”C” i artikelnumret istället för tidigare
”U”, ”D”, ”K” eller ”X” beroende på tidigare
generation av Ultipor (se exempel i tabell till
höger). Beteckningen M ersätts med A.

Upp till 15x renare system
Upp till 16x förbättrad renhet under
filtrets HELA livslängd
Upp till 20% lägre totalkostnad för filtrering
Ger reducerade driftskostnader

Exempel på nya artikelnummer
Nuvarande
Nytt
HC9600FKP8Z
HC9600FCP8Z
HC9601FDP13Z
HC9601FCP13Z

För dig som kund innebär det att du får den senaste tekniken till samma pris med högre
prestanda. Coralon passar direkt in i ditt befintliga filterhus. Kontakta oss gärna om du har
några frågor kring Coralon.
Med vänlig hälsning
Patric Österlund
Verkställande Direktör
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