30°C

Rozměr

Díky univerzálnímu
připojovacímu hrdlu
lze použít přípojky
následujících konfigurací.
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Přípojka s vnějším
závitem o rozměrech
½ ″, ¾″, 1″

HLAVA
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ÚCHYTKA

Spojka těles
pro sériové
zapojení

2017/01

Úchytka pro usnadnění instalace tělesa
k vodovodnímu řádu. Zaručuje pevné
osazení přípojky.

PŘÍPOJKA

ab

ZAJIŠTĚNÍ

Těleso spolu s vložkou tvoří filtr. Vložky dělíme na
sedimentační (mechanické) a chemické.
Níže jsou uvedeny vložky určené pro toto těleso.
Sedimentační vložky odfiltrují z vody pevné nečistoty
jako písek, kal, rez, které se nacházejí ve vodovodních
sítích a vlastních jímacích objektech.

¼″ přípojka pro
zástrčkové spoje
používaná např. v
RO systémech

nové
NÁDOBA

ov

+

Ceník

Zajištění před přílišným dotažením
nádoby. To umožňuje přesné uložení
vložek a zajištění proti uvolnění nádoby
v případě četných vodních nárazů.

univerzální

Vložka z polypropylenových vláken

Vložka z polypropylenové pěny

2x O-ring

dovozce do ČR
Genova Bohemia s.r.o.
Vídeňská 573
Vestec u Prahy
252 42

Chemické vložky odstraňují z vody chlor, škodlivé
organické sloučeniny, těžké kovy, změkčují vodu,
odstraňují železo a mangan.

Montážní držák na zacvaknutí.
Rychlá montáž a pevné uchycení.
klik

Lodz Region

série STO
série GACKDF
série GAC
série BL
série IR
série ST

Vodicí pouzdra v hlavě a na dně
nádoby pomáhají správně uložit vložku.

Sedimentační uhlíková vložka

Vložka s aktivním uhlím s KDFŇ médiem

Vložka s granulovaným aktivním uhlím

Vložka se slinutým aktivním uhlím

Vložka pro odželezňování vody

Vložka na změkčení vody

Výrobek má atest
Státního hygienického ústavu

www.genovabohemia.cz

www.genovabohemia.cz
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www.genovabohemia.cz

www.genovabohemia.cz

ý

Sediment

Filtrace

Filtrační vložky se značkou Aquafilter®
vyřeší vaše problémy s kvalitou vody.

PROBLÉM

PŘÍČINA

Zápach vody

chlór

Kalná voda

kal, písek a sedimenty

Tvrdá voda

hořčík a vápník

Usazeniny železa na
umyvadle atd.
Těžké kovy

železitá voda

Bakterie

*
FCPP

FCPS

FCCEL

FCHOT FCCA-STO FCCB

FCCBHD FCCBKDF FCCBL

kontaminace herbicidy,
pesticidy a těžkými kovy
mikrobiologická
kontaminace

Distributor:

Výhradní dovozce do ČR - AQUAFILTER.com
GENOVA BOHEMIA s. r. o.
Vídeňská 573 - Vestec u Prahy
www.genovabohemia.cz
tel.: 244 911 288 nebo 244 911 283
objednavky@genovabohemia.cz

FCCERB

.g

Dvojitý O-ring zaručuje výbornou
těsnost filtru v každých pracovních
podmínkách.

Výrobce:
UST-M Sp. z o.o.
Ul. Piaskowa 124a
97-200 Tomaszów Maz.

w

série PP
série PS

Keramická vložka

Síťová vložka

Disková vložka

Vložka ze skládaného polypropylenu

FCCST

FCCFE

FCPRA

ww

série NET
série DSC
série EL

en

spolehlivé
série CERAM
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AQUAFILTER

Max. teplota

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE

ÚPRAVA VODY

8bar

e

Max. pracovní
tlak

h

10″ TĚLESO
TRUBKOVÉHO FILTRU

Technické parametry
tělesa

o

Těleso trubkového filtru je určeno pro 10palcové
vložky. Může se používat jako samostatný filtr přímo
nainstalovaný na vodovodní řád (na trubku pomocí
pružných spojů) nebo sériově jako sestava filtrů. Rovněž
se používá v systémech pod kuchyňský dřez a reverzní
osmózy.

