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>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu
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Mechanická filtrace odstraní z vody nežádoucí pevné látky. Lze užít svíčkové filtry WF nebo vysocekapacitní 
sáčkové filtry ROSEDALE.

Vložky svíčkových nebo sáčkových filtrů se vyměňují, praní ostatních filtrů se provádí pouze vodou. Lze je provádět 
ručně, za použití poloautomatu nebo praní lze plně automatizovat. 

Svíčkové filtry WF a sáčkové filtry ROSEDALE
- průhledná tělesa svíčkových filtrů
- jednoduchá robustní konstrukce sáčkových filtrů 
- sáčkové filtry jsou vyráběny z černá oceli s povrchovou úpravou nebo z nerezoceli 
- nízká cena filtračních svíček nebo sáčků
- jednoduchá výměna filtrační svíčky nebo sáčku
- volba hustoty filtrační svíčky 1 až 80 µ, filtračního sáčku 1 až 500 µ
- výkonová řada od 1,8 m3/hod.

Technická data vybraných typů (základní údaje)

svíčkový filtr WF 10 M sáčkový filtr R4-12  sáčkový filtr R6-16 sáčkový filtr R8-30

max. průtok m3/hod. 3,7 10,0 16,0 25,0

průměr/délka mm 122/295 208/504 260/636 340/1100

filtrační jednotka vložka sáček sáček sáček

Písková filtrace zachytí jemné mechanické nečistoty. Písek díky svojí adsorpční schopnosti zachytí i částečky mikroskopických rozměrů, které 
se nám ve vodě jeví jako zákal nebo opalescence. Značení filtrů „KI“.

Filtrace aktivním uhlím z vody odstraní většinu látek organického a některé látky anorganického původu, jako jsou pesticidy, těžké kovy 
apod. Odstraňuje z vody nepříjemné pachy včetně chloru a celkově zlepšuje chuť upravované vody. Značení „C“.

Při alkalizaci vody je voda obohacována o vápník a hořčík, otupuje se agresivita vody a zvyšuje se pH. Filtrační náplní může být vápenec 
(značení „CC“) nebo dolomitický vápenec (značení „HD“).

Ruční a poloautomatické filtry
- vhodné pro chaty a rekreační zařízení s nízkou spotřebou vody
- nízké investiční náklady, jednoduchá montáž
- jednoduchá obsluha poloautomatického filtru
- výkonová řada od 0,3 m3/hod. do 2 m3/hod.
  
 

Automatické filtry
- vhodné pro rodinné domky, výkonnější typy pro celé obce, města i průmyslové aplikace
- spolehlivý bezobslužný provoz
- výkonová řada od 0,2 m3/hod do 80 m3/hod.
- různá konstrukční provedení, možnost volby automatické řídící jednotky
  
 

Technická data vybraných typů (základní údaje)

ruční filtr R 935  poloautomat PA 935 automat A 1054 ZS 1“

max. průtok m3/hod. 2,0 2,0 1,0

filtrační náplň dle účelu použití dle účelu použití dle účelu použití

objem náplně l 25 25 35

celková hmotnost filtru kg 35 35 75

výška x šířka x hloubka m 1,0 x 0,3 x 0,3 1,1 x 0,3 x 0,3 1,8 x 0,4 x 0,4

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

řídící jednotka - - SIATA V132F

timer - volba - - STO, STE, XPO

řízení XPO
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