Η λύση για την παροχή π$σιµου νερού

Σταθµς οικιακής
ύδρευσης
Ο σταθµ!ς οικιακής ύδρευσης PROmi
συνδυάζει σε µια συσκευή τα
πλεονεκτήµατα εν!ς φίλτρου προστασίας
µε αναστροφή ροής και αντιµικροβιακή
προστασία, µειωτή πίεσης και βαλβίδα
αντεπιστροφής. Οι ζηµιές απ! σκουριά,
άλατα, άµµο και υψηλή πίεση
εµποδίζονται αποτελεσµατικά

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$βια χάρη στο
φίλτρο µε επίστρωση αργύρου
Οικονοµία νερού µε µείωση της πίεσης
Βαθµ$ς ακαθαρσίας του φίλτρου εξωτερικά
εµφανής
Λειτουργικά ελεγµένη ποι$τητα
Made in Germany

Λαβή αναστροφής ροής
Επαργυρωµένο ένθετο πλέγµα
φίλτρου ανοξείδωτου χάλυβα για
προφύλαξη απ! τα µικρ!βια

Σταθµς οικιακής ύδρευσης

Εισροή νερού

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

Περιστρεφ$µε
-νη φλάντζα
τοποθέτησης
µε σύνδεση
µπαγιονέτ
Βαλβίδα
αντεπιστρο
φής

Μειωτήρας
πίεσης

εγκαταστάσεις,
!πως π.χ. τους
σωλήνες νερού, τις
βρύσες, τα µπ!ιλερ,
τις ντουζιέρες…

Φιλτραρισµ
ένο νερ!

Φίλτρο
ροστασίας αναστροφής ροής

Μειωτήρας
πίεσης

Βαλβίδα
αντεπιστροφής

Τοπικ$ δίκτυο
ύδρευσης

Τοπικ$ δίκτυο
ύδρευσης

Τοπικ$ δίκτυο
ύδρευσης

Clapet anti-retour

Κατάλληλα για χρήση σε
Κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατ!ρια, νοσοκοµεία,
κτίρια γραφείων, διαµερίσµατα, βιοµηχανίες κ.α.
Το κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
σύστηµα σηµειακής περιστροφής εξασφαλίζει
τον άριστο καθαρισµ! του φίλτρου. Η επίστρωση του φίλτρου
ανοξείδωτου
χάλυβα µε άργυρο,
εξασφαλίζει τη
µέγιστη προστασία
απ! τα µικρ!βια.

Η επίστρωση αργύρου του πλέγµατος
ανοξείδωτου χάλυβα εξασφαλίζει τη
µεγαλύτερη δυνατή προστασία απ! τα
µικρ!βια.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνδεση
σωλήνωσης
Ροή νερού µέχρι
m3/h
Μήκος
τοποθ/σης σε
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JPM 1½" και 2" : Χωρίς απεικνιση / χωρίς βιδωτές συνδέσεις
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Ο σταθµ!ς οικιακής
ύδρευσης PROmi τοποθετείται µετά το
µετρητή για την
προστασία των
σωληνώσεων και των
συσκευών.
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JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0) 7195/6 92-0
Fax +49 (0) 7195/6 92-110
e-mail: export@judo-online.de
www.judo-online.de

1930465 · 010904 · JD · DH

Έτσι δηµιουργείται σκουριά, θραύση των
σωλήνων και ανάγκη για επισκευές.

