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CONCEPT HÁLÓZATI IVÓVÍZSZŰRŐ
Az CONCEPT ivóvízszűrő szűrt vízellátást biztosít, ezzel is elősegítve a szennyeződésre érzékeny szerelvények
hosszabb élettartamát, mint pl.: kerámiabetétes csaptelepek, kazánok, szivattyúk. A finomszűrő felfogja a lebegő
szennyeződéseket (korróziómaradványok, kócmaradványok, homokszemcsék, stb.). A szűrőbetét a csésze levétele után kiszerelhető, tisztítható és fertőtleníthető, ezzel is arra ösztönözve az üzemeltetőt, hogy a tökéletes tisztaság elérésére törekedjen. A kompakt méretű CONCEPT vízszűrők kifejezetten szűk helyekre történő
beépítésre is alkalmasak.
Közeg:
Beépítési helyzet:
Üzemi nyomás:
Üzemi hőmérséklet:
Csatlakozó méretek:

víz
vízszintes, szűrőcsésze lefelé néz
PN16
max. 40 °C
1/2", 3/4", 1” és 1 1/4”

Jel
FF06-1/2AA
FF06-3/4AA
FF06-1AA
FF06-1 1/4AA

Csatlakozási méret
1/2”B és 1/2” K toldat (hollandi)
3/4” B és 3/4” K toldat (hollandi)
1” B és 1” K toldat (hollandi)
1 1/4” B és 1 1/4” K toldat (hollandi)

+ Egyszerű beszerelés + Ellenálló, átlátszó szűrőcsésze, a szennyezettség könnyű felmérése érdekében + Könnyen cserélhető szűrőcsésze és szűrő + A ház mind külső-, mind belső menetes csatlakozással rendelkezik + Megbízható, ellenőrzött minőség + ÁNTSZ engedély
(OTH 901-3/2010) + A készülék szervizelése a csőhálózatból történő kiszerelés nélkül megoldható + Korrózióálló vörös öntvényház + Réz
csatlakozó elemek + 100 mikronos rozsdamentes acél szűrő + Szűrőcsésze alján tisztítást könnyítő golyóscsap

CONCEPT HÁLÓZATI VÍZNYOMÁSCSÖKKENTŐ
A nyomásszabályzó szelepek a háztartási vízvezeték hálózatot védik a szolgáltatói nyomásingadozásoktól,
illetve a magas nyomással szemben. A műszaki jellemzők figyelembevételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. Nyomásszabályzó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetők,
emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az esetenként nagy szolgáltatói
nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás csökkentése és állandó értéken tartása
minimalizálja a vízhálózatban keletkező zajhatásokat.
Közeg:
Szeleptest anyaga:
Rugóház anyaga:
Csatlakozás típusa:
Max. közeg hőmérs.:
Nyomástűrés:
Nyomás alapjel tart.:

víz, nem agresszív folyadékok, sűrített levegő és nitrogén DIN EN 12502 szerint
vörös öntvény RG5
műanyag
külsőmenetes toldat (hollandi), 1/2"..1” méreteknél belső menet is
70°C
PN25
1,5...6bar (elő beállítás: 3bar)

Jel
D05FS-1/2ZA
D05FS-3/4ZA
D05FS-1ZA
D05FS-1 1/4ZA
D05FS-1 1/2ZA
D05FS-2ZA

Csatlakozási méret
1/2”B és 1/2” K toldat (hollandi)
3/4” B és 3/4” K toldat (hollandi)
1” B és 1” K toldat (hollandi)
1 1/4”K toldat (hollandi)
1 1/2” K toldat (hollandi)
2” K toldat (hollandi)

+ Nyomáskiegyenlített szelep kialakítás, nagy áteresztőképesség + A kilépő oldali nyomás az állítógombbal módosítható + A beállított
nyomásérték a skáláról közvetlenül leolvasható + A szabályzó rugó nem érintkezik az áramló közeggel + A szelepbetét csúcsminőségű
műanyagból készült és teljes egészében cserélhető + Beépített szennyfogó szűrőbetét + 1/4”-os csatlakozó csonk a nyomásmérő részére (a nyomásmérő nem tartozék) + ÁNTSZ engedély (OTH 901-3/2010)

Az FK 06 öblíthető szűrőkombináció folyamatosan szűrt, szabályozott nyomású vízellátást biztosít. Egyesíti a
hálózati ivóvízszűrő és nyomáscsökkentő tulajdonságait. A szűrőcsésze alján összegyűlt szennyeződés egy
kézmozdulattal egyszerűen eltávolítható. Kompakt méret.
A készülék minden alkotóeleme megfelel a hatályos DIN/DVGW előírásainak.
Szeleptest anyaga:
Rugóház anyaga:
Csatlakozás típusa:
Max. közeg hőmérs.:
Nyomástűrés:
Nyomás alapjel tart.:
Integrált szűrő
Közeg

sárgaréz, horganymentes
műanyag
külső menetes
40°C
PN16
1,5...6bar
100 mikron
Víz

Jel
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-1 1/4AA

Csatlakozási méret
1/2”B és 1/2” K toldat (hollandi)
3/4” B és 3/4” K toldat (hollandi)
1” B és 1” K toldat (hollandi)
1 1/4” B és 1 1/4” K toldat (hollandi)

Az FK 06 szűrőkombinációk széles körben, elsősorban lakóházakban alkalmazható készülékek. A műszaki paramétereknek megfelelően közületi,
illetve ipari alkalmazásokba is beépíthetőek. Például: + Szűk helyekre felújítások esetén + Meglévő fém vagy műanyag csővezetékekbe + Ahol a
statikus nyomás meghaladja az egyes rendszerelemek nyomástűrését + Zajvédelmi funkció igénye esetén (ha a statikus nyomás értéke 5.0 bar
fölötti van (DIN 4109) + A szekunder oldali nyomásingadozások elkerülésére + A szennyeződésekre érzékeny készülékek védelmére
On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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