
Beproefde technologie …

Al vele decennia worden in miljoenen 
zwembaden zandfilters geïnstalleerd. Maar 
niet alle zandfilters zijn gelijk. Ze beschikken 
niet allemaal over ontwerpkenmerken die het 
zand in de tank egaliseren. Dit is nochtans 
essentieel om constant hoge prestaties en 
snellere reinigingscycli te verkrijgen. Het is ook 
een belangrijk voordeel wanneer u een met 
glasvezel versterkte Tagelus zandfilter kiest.

Kenmerken:
•	 Uit	één	stuk	gemaakt	in	met	glasvezel	

versterkt materiaal voor een ongeëvenaarde 
sterkte en jarenlang probleemloos gebruik.

•	 Een	speciale	"verdeler"	zorgt	voor	een	
uniform zandbed dat meer vuil opvangt 
zonder de waterstroom te hinderen – dit 
resulteert in een meer efficiente filtratie 
en langere intervallen tussen twee 
terugspoelingen.

•	 tagelus filters doen jarenlang hun werk met 
alleen een regelmatige terugspoeling om 
opgevangen vuil uit het zand te verwijderen.

•	 Aan	de	bovenzijde	gemonteerde	meerwegklep	
met zes standen en kijkglas, geïntegreerde 
manometer, manuele ontluchtingsklep, 
flensverbindingen en klemband om controles 
en gewoon onderhoud snel, eenvoudig en 
veilig te laten verlopen. 

nu nog beter met clearpro ...
tagelus is voortaan ook verkrijgbaar met ClearPro Technology (Tagelus II - versie ): 
een gepatenteerde technologie die een zeer fijne filtratie toelaat, 4 keer fijner 
zelfs dan met een klassieke zandfilter kan worden verkregen. Dit levert water van 
kristalheldere	kwaliteit	op.	ClearPro	benadert	de	helderheid	van	een	D.E.-filter	en	
heeft de functionaliteit van een zandfilter. De vernieuwing zit hem in een component 
in de filter – een poreuze buis waar het water doorheen moet stromen vóór het 
opnieuw in het zwembad terechtkomt. Deze buis is een laatste barrière voor de 
kleine deeltjes die het zand niet kan tegenhouden, zoals de fijnste stofdeeltjes, 
algen en pollen. Tegelijkertijd blijft Tagelus II een zeer eenvoudige filter die minder 
onderhoud	vergt	dan	cartridge-	of	D.E.-filters.	Een	sporadische	terugspoeling	is	
voor de Tagelus II voldoende om jaar na jaar het helderste water af te leveren.
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VErkrijgbAAr	bij:

bovenaan	gemonteerde	 
meerwegklep  
met zes standen

Composietconstructie 
zonder verbindingen sluit 
lekkage uit

MaxiMale helderheid 
van het water Met een 
MiniMuM aan onderhoud.
andere kenmerken: 
•	 gebruiksvriendelijke	aftapkraan	voor	eenvoudig	

onderhoud en wintervoorbereiding.  
•	 Alle	inwendige	onderdelen	zijn	van	schroefdraad	

voorzien om het onderhoud te vereenvoudigen.
•	 Composietconstructie	zonder	verbindingen	sluit	

lekkage uit. Niet onderhevig aan roest of corrosie.
•	 Maximale	bedrijfstemperatuur	50	°C.	
•	 10	jaar	beperkte	garantie	(alleen	op	de	tank).

Tagelus - Tagelus II  
meT ClearPro TeChnology®

Model zonder 
clearpro 

Model met 
clearpro

diameter 
(mm)

debiet  
(m3/u)

filterop-
pervlakte  

(m²)

f-19t6-tag f-19t6-tacp 480 8,5 0,17

f-24t6-tag f-24t6-tacp 610 14 0,29

f-30t8-tag f-30t8-tacp 762 22 0,45


