
Η λύση για την παρ3;ή π$σιµ3υ νερ3ύ

� σταθµ!ς 1ικιακής ύδρευσης PROmi
συνδυά<ει σε µια συσκευή τα
πλε1νεκτήµατα εν!ς (ίλτρ1υ πρ1στασίας
µε αναστρ1(ή ρ1ής και αντιµικρ1$ιακή
πρ1στασία, µειωτή πίεσης και $αλ$ίδα
αντεπιστρ1(ής. �ι <ηµιές απ! σκ1υριά,
άλατα, άµµ1 και υψηλή πίεση
εµπ1δί<1νται απ1τελεσµατικά

Τα σηµαντικ$τερα
πλε3νεκτήµατα
� Μεγάλη διάρκεια =ωής –

3ικ3ν3µικ$ – λειτ3υργία ;ωρίς
πρ3'λήµατα

� Μικρ$ κ$στ3ς λειτ3υργίας

� ∆ε ;ρειά=εται αλλαγή
*ύσιγγας

� Πλέγµα *ίλτρ3υ απ$
αν3.είδωτ3 ;άλυ'α

� Για τ3ν καθαρισµ$ τ3υ *ίλτρ3υ δε
;ρειά=εται διακ3πή της παρ3;ής
νερ3ύ

� Πρ3*ύλα.η απ$ τα µικρ$'ια ;άρη στ3
*ίλτρ3 µε επίστρωση αργύρ3υ

� �ικ3ν3µία νερ3ύ µε µείωση της πίεσης

� Βαθµ$ς ακαθαρσίας τ3υ *ίλτρ3υ ε.ωτερικά
εµ*ανής

� Λειτ3υργικά ελεγµένη π3ι$τητα
Made in Germany

Σταθµ�ς ικιακής
ύδρευσης



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0) 7195/692-0
Fax +49 (0) 7195/692-110
e-mail: export@judo-online.de
www.judo-online.de

Κατάλληλα για ;ρήση σε
Κατ1ικίες, ,εν1δ1:εία, εστιατ!ρια, ν1σ1κ1µεία,
κτίρια γρα(είων, διαµερίσµατα, $ι1µη:ανίες κ.α.
Τ1 κατ1:υρωµέν1 µε δίπλωµα ευρεσιτε:νίας
σύστηµα σηµειακής περιστρ1(ής ε,ασ(αλί<ει
τ1ν άριστ1 καθαρισµ! τ1υ (ίλτρ1υ. Η επίστ-

ρωση τ1υ (ίλτρ1υ
αν1,είδωτ1υ
:άλυ$α µε άργυρ1,
ε,ασ(αλί<ει τη
µέγιστη πρ1στασία
απ! τα µικρ!$ια.

Η άµµ1ς, η
σκ1υριά και τα
πετραδάκια
καταστρέ(1υν και
$1υλών1υν τις
υδραυλικές
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ΤΕ�ΝΙΚΑ �ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

εγκαταστάσεις,
!πως π.:. τ1υς
σωλήνες νερ1ύ, τις
$ρύσες, τα µπ!ιλερ,
τις ντ1υ<ιέρες…

Σταθµ�ς ικιακής ύδρευσης

Σύνδεση
σωλήνωσης

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

Ρ1ή νερ1ύ µέ:ρι
m3/h

3,3 4,5 5,5 13,0 15,0

Μήκ1ς
τ1π1θ/σης σε
mm A

180 195 230 252 280

∆ιαστάσεις σε
mm C

270 270 270 330 330

∆ιαστάσεις σε
mm D

165 165 165 120 120

∆ιαστάσεις σε
mm E

225 225 230 315 325

JPM 1½" και 2" : �ωρίς απεικ�νιση / �ωρίς �ιδωτές συνδέσεις

Λα$ή αναστρ1(ής ρ1ής

Επαργυρωµέν1 ένθετ1 πλέγµα
(ίλτρ1υ αν1,είδωτ1υ :άλυ$α για
πρ1(ύλα,η απ! τα µικρ!$ια

Εισρ1ή νερ1ύ

Περιστρε*$µε
-νη *λάντ=α
τ3π3θέτησης
µε σύνδεση
µπαγι3νέτ

Βαλ$ίδα
αντεπιστρ1
(ής

Μειωτήρας
πίεσης

Φιλτραρισµ
έν1 νερ!

C

D

A

E

Η επίστρωση αργύρ1υ τ1υ πλέγµατ1ς
αν1,είδωτ1υ :άλυ$α ε,ασ(αλί<ει τη
µεγαλύτερη δυνατή πρ1στασία απ! τα
µικρ!$ια.

� σταθµ!ς 1ικιακής
ύδρευσης PROmi τ1π1-
θετείται µετά τ1
µετρητή για την
πρ1στασία των
σωληνώσεων και των
συσκευών.

Φίλτρ3
ρ3στασίας ανα-
στρ3*ής ρ3ής

Μειωτήρας
πίεσης

Βαλ'ίδα
αντεπιστ-
ρ3*ής

Clapet anti-retour

Τ3πικ$ δίκτυ3
ύδρευσης

Τ3πικ$ δίκτυ3
ύδρευσης

Τ3πικ$ δίκτυ3
ύδρευσης

Έτσι δηµι1υργείται σκ1υριά, θραύση των
σωλήνων και ανάγκη για επισκευές.


