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v jiné době po předchozí telefonické domluvě

NÁVRHY, DODÁVKY, MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ SERVIS

>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu



ruční filtry
poloautomatické 

filtry

systém N-2

řízení „Z“ řízení „WM“ řízení „WM-E“ „DUO“

Z hlediska hodnocení příslušné hygienické normy pro pitnou vodu se jedná o látku zdravotně závadnou, škodí zejména po přeměně na toxické (jedo-
vaté) dusitany. Přítomnost dusičnanů je zvláště nebezpečná pro dětský organismus, zejména v jeho kojeneckém období, tedy od 6 - 10 měsíců věku 
dítěte. Z tohoto důvodu je horní limitní hranice pro obsah dusičnanů pro dětskou populaci doporučována do 15 mg v litru.
Odstranění dusičnanů se provádí průtokem vody přes filtr se specielní iontoměničovou náplní, která dusičnany zachycuje a vyměňuje je za sole jiné. 
Běžně se používá postup, kdy dochází k záměně za chloridy. Obsah chloridů ve vodě však příslušná hygienická norma omezuje též (max. 100 mg/l).
       
Byla vyvinuta nová technologie, kdy dochází k záměně dusičnanů za soli jiné, jejichž obsah ve vodě není 
limitován a je naopak žádoucí. Označení filtrů  N-2.   
  
Kapacita filtru se po určité době vyčerpá a je nutné provést jeho proplach a regeneraci, která se 
provádí roztokem solí. Je ji možno provádět ručně, za použití poloautomatu nebo plně automaticky.
Surová voda musí být bez mechanických nečistot, bez železa (max. 0,3 mg/l) a manganu 
(max. 0,3 mg/l) a voda nesmí být tvrdá (max. 2 mmol/l)

Ruční a poloautomatické filtry
- vhodné pro odběr vody pouze k pití a vaření
- nízké investiční náklady, jednoduchá montáž
- jednoduchá obsluha poloautomatického filtru
- polautomatický filtr N-2 splňuje všechny hygienické nároky 
- výkonová řada od 0,3 m3/hod do 2 m3/hod
  
 
    

Technická data vybraných typů (základní údaje)

ruční filtr R 618 N 3/4“ poloautomat PAK 4 N MINIBOY poloautomat PA 618 N-2 F 1

celková kapacita g NO
3

240 160 240

max. průtok m3/hod. 1,0 0,5 1,0

objem náplně l 6 4 6

velikost solné nádrže l - kabinet 100

celková hmotnost filtru  kg 10 8 10

výška x šířka x hloubka m 0,6 x 0,2 x 0,2 0,4 x 0,3 x 0,4 0,6 x 1,3 x 0,6

spotřeba soli na regeneraci kg 1,3 1,0 2x1,3

tlak vody min./max. MPa 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6

Automatické filtry
- vhodné pro centrální rozvod v rodinných domcích, výkonnější typy pro celé obce, 
  města, potravinářský i nápojový průmysl
- spolehlivý bezobslužný provoz
- možnost nastavení obsahu dusičnanů v upravené vodě na optimum
- výkonová řada od 0,2 m3/hod do 80 m3/hod
- různá konstrukční provedení, možnost volby automatické řídící jednotky
- systémy N-2 představují novou moderní technologii

Konstrukční provedení:
„kabinet“ - výkonová řada od 0,2 do 1,2 m3/hod
„standard“ s oddělenou solnou nádrží - výkonová řada od 0,5 do 48 m3/hod
„duo“ pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně - výkonová řada od 0,5 do 48 m3/hod
N-2 v provedení standard se zdvojenými solnými nádržemi
  
 

Technická data vybraných typů (základní údaje)

automat. filtr VAK 10 N F 1“ aut. filtr  VAS 25 N F 1“ automat. filtr VAD 25 N F 1“ aut. filtr  VAS 25 N-2 F 1“

celková kapacita mol 4,2 17,5 17,5 17,5

průtok m3/hod. 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

objem náplně l 10 25 2 x 25 25

velikost solné nádrže l kabinet 100 100 2x100

celková hmotnost filtru kg 15 36 72 40

výška x šířka x hloubka m 0,7 x 0,4 x 0,6 1,1 x 0,7 x 0,5 1,1 x 1,2 x 0,5 1,1 x 1,8 x 0,5

spotřeba soli na regeneraci kg 1,6 6,0 6,0 2x6,0

tlak vody min./max. MPa 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6 0,25/0,6

řídící jednotka FLECK 5600 FLECK 5600 FLECK 9000 FLECK 5600

Volba automatické řídící jednotky:
„Z“ - řízení dle času, regenerace probíhá v nastavených časových cyklech
„WM“ - řízení dle objemu, regenerace probíhá vždy po odběru nastaveného objemu vody
„WM-E“ objemové řízení s časovýmn omezením


