Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές

Φίλτρο προστασίας µε
αναστροφή ροής
Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της
σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για
συστήµατα π2σιµου νερού. Με την
κατοχυρωµένη, µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας,
απορρ2φηση µε το σύστηµα σηµειακής περιστροφής,
τα φίλτρα προστατεύουν την εγκατάσταση
ύδρευσης του σπιτιού κάθε στιγµή.

Τα σηµαντικ"τερα
πλεονεκτήµατα



Μεγάλη διάρκεια ζωής –
οικονοµικ" – λειτουργία χωρίς
προβλήµατα
 Μικρ" κ"στος λειτουργίας
 ∆ε χρειάζεται αλλαγή
φύσιγγας







 Πλέγµα φίλτρου απ"
ανοξείδωτο χάλυβα

Για τον καθαρισµ" του φίλτρου
δε χρειάζεται διακοπή της
παροχής νερού
Προφύλαξη απ" τα µικρ"βια χάρη
στο φίλτρο µε επίστρωση αργύρου
Ανάστροφη ροή και καθαρισµ"ς του
φίλτρου κατ’ επιλογήν µε το χέρι ή
αυτ"µατα
Βαθµ"ς ακαθαρσίας του φίλτρου εξωτερικά
εµφανής
Λειτουργικά ελεγµένη ποι"τητα
Made in Germany

Λαβή χειροκίνητης
ρύθµισης αναστροφής
ροής. Περιστρέψτε 4
φορές και κλείστε µετά
την έκπλυση. Η διαδικασία
έχει ολοκληρωθεί!

Η άµµος, η
σκουριά και τα
πετραδάκια
καταστρέφουν και
βουλώνουν τις
υδραυλικές

εγκαταστάσεις, 2πως
π.χ. τους σωλήνες
νερού, τις βρύσες, τα
µπ2ιλερ, τις ντουζιέρες…
Έτσι δηµιουργείται σκουριά,
θραύση των σωλήνων και
ανάγκη για επισκευές.

Η λύση
Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής
PROFI-PLUS τοποθετούνται µετά το µετρητή
για την προστασία των σωληνώσεων και των
συσκευών.
Κατάλληλα για χρήση σε
Κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατ2ρια, νοσοκοµεία,
κτίρια γραφείων, διαµερίσµατα, βιοµηχανίες κ.α.
Το κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
σύστηµα σηµειακής περιστροφής
εξασφαλίζει τον άριστο
καθαρισµ2 του
φίλτρου. Η επίστρωση του φίλτρου
ανοξείδωτου
χάλυβα µε άργυρο,
εξασφαλίζει τη
µέγιστη προστασία
απ2 τα µικρ2βια.

Ρυθµιζ2µενος δακτύλιος
για την ένδειξη της
επ2µενης ηµεροµηνίας
έκπλυσης
Φιλτράρισµα απ2 έξω προς τα
µέσα, µε έλεγχο της
λερωµένης πλευράς διαµέσου
του σηµείου ελέγχου

Ένθετο
φίλτρο
ανοξείδωτου
χάλυβα µε
επίστρωση
αργύρου
για
προφύλαξη
απ2 τα
µικρ2βια

Τρεις σωλήνες µε ακροφύσια
για τον καθαρισµ2 του
φίλτρου. Κατά τη διάρκεια
της ανάστροφης ροής
δηµιουργείται ταχύτητα ροής
5,5µέτρων/δευτερ2λεπτο.
Με τον τρ2πο αυτ2,
η ποσ2τητα του νερού που
απαιτείται για την έκπλυση
είναι µερικά µ2νο λίτρα.
Σφουγγαράκια καθαρισµού
για το σηµείο ελέγχου.

Σετ
γρήγορης
συναρµολ2γ
ησης για
κάθε
κατεύθυνση
ροής

Παγίδα µεγάλων
σωµατιδίων

Σύνδεση ελαστικού
σωλήνα

Σύνδεση νερού έκπλυσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνδεση
σωλήνωσης
Ροή νερού µέχρι
m3/h
Μήκος
τοποθ/σης σε
mm A
∆ιαστάσεις σε
mm C
∆ιαστάσεις σε
mm D
∆ιαστάσεις σε
mm E
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Μέγιστη θερµοκρασία εισροής νερού: 30°C. Στάνταρ πλάτος οπών
πλέγµατος 0,1 mm. Απώλεια πίεσης µε καθαρ2 φίλτρο 0,2 bar.
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Τα φίλτρα προστασίας αναστροφής ροής PROFI-PLUS
διατίθενται και σε έκδοση DN 65 ως DN 200, και
προαιρετικά και µε διάφορα πλάτη οπών πλέγµατος του
ένθετου φίλτρου.
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