Stockholm, 4 februari 2020

Pressrelease

		

Spara ännu mer vatten med BT-Maric konstantflödesventiler
Bertfelt Teknik deltog för första gången i utställningen “Carrefour des Gestions Locales de l’Eau” i Rennes.
”Carrefour des Gestions Locales de l’Eau” är en viktig händelse för vattenindustrin i Frankrike. Mässan fick
13 700 besökare under två dagar från 29 till 30 januari 2020.

Bertfelt Teknik, representerad av säljchefen Ms. Liliane Laroche, ställde för första gången ut på Carrefour des Gestions
Locales de L’Eau.

Bertfelt Teknik, den ledande tillverkaren av konstantflödesventiler i Europa, presenterade sin nya serie
konstantflödesventiler för mycket små flöden, från 0,15 L / min.
BT-Maric konstantflödesventiler levererar ett exakt, förutbestämt konstant vattenflöde oavsett
tryckvariationer. Bertfelt Teknik har ett komplett sortiment av konstantflödesventiler från 0,15 L / min till
13 500 L / min (DN6-DN400). Det finns tre typer av standardanslutningar: som insats monteras direkt
i rörledningen, som gängad ventil eller för större flöden, som en klämskiva som ska placeras mellan
flänsarna. BT-Marics konstantflödesventiler är enkla, kompakta, pålitliga, 100% mekaniska, och finns för
lågt tryck (från 0,4 bar) såväl som högt tryck (upp till 20 bar).
I många applikationer idag är det önskvärt att ha lägsta möjliga flöde. Under en lång tid var det
minsta flödet 0,4 L / min. För att hjälpa kunderna att optimera sitt flöde och spara ännu mer vatten har
Bertfelt Teknik nu lagt till 5 nya flöden mindre än 0,4 L / min: 0,15 L / min, 0,2 L / min, 0, 25 L / min,
0,3 L / min samt 0,35 L / min. Alla med standardnoggrannheten nominellt flöde +/- 10% över hela
tryckfallsområdet 1,4 till 10 Bar.
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Detta nya sortiment är helt i linje med färdplanen för den andra fasen av Assises de l’eau lanserad av den
franska regeringen. Denna andra fas kommer att tillägnas den stora vattencykeln. ”Att skydda, spara och
dela resursen vatten kommer att vara de tre målen för arbetsgrupperna,” säger statssekreteraren till minister
för ekologisk övergång, Emmanuelle Wargon.
“Vatten är en värdefull resurs som vi behöver för att skydda, spara och dela mer. Jag är
mycket glad över att de aktörer och partners som samlas i dag i Rennes är engagerade och
agerar tillsammans med oss för
 att genomföra åtgärderna för beslutade vid vattenkonferensen.
Dessa konkreta och ambitiösa åtgärder kommer att göra det möjligt för oss att förutse och
motverka konsekvenserna av klimatförändringarna”, säger Emmanuelle Wargon.

Möte med delegationen som följde Ms Wagron, statssekreterare åt Minister for Ecological Transition Emmanuelle Wargon.

Bertfelt Teknik AB har erhållit ett nytt certifikat för sitt sortiment av konstantflödesregulatorer: ACS,
Attestation de Conformité Sanitaire. Certificate of Sanitary Conformity (ACS) är den franska certifieringen
av dricksvatten som visar lämpligheten för produkter som kommer i kontakt med vatten avsedda att
användas som livsmedel.
För mer information, vänligen kontakta Liliane Laroche
Bertfelt Paris, 30, rue de Godot de Mauroy, 75009 Paris, Frankrike
Tel.: +33 1 53307960
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