Filtri in filtrske kombinacije

PROIZVODNI PROGRAM

Voda je hranilo:
Zelo enostavno jo lahko ohranjamo čisto.

Voda je osnovno hranilo

Vredno si je pobliže ogledati

zaščito in čiščenje pitne vode.
Že na prvi pogled nam

uporabljen filter pokaže, s kakšnimi
higienskimi problemi in slabšo

kakovostjo življenja bi se morali

ukvarjati, če takšni filtri ne bi bili na

razpolago. Naša skrb je torej v celoti

usmerjena v učinkovito zaščito najvišje
kakovosti vode z uporabo moderne in
uporabniku prijazne tehnologije.

Sistem povratnega spiranja, ki ga je
Honeywell patentiral za svoje filtre,

se že vrsto let izkazuje za učinkovito
rešitev.

Umazani delci in nečistoče, večje

od 100 μm (0,1 mm) se zanesljivo

filtrirajo iz vode s fino, robustno filtrsko
mrežico. Tehnologija Double Spin

(dvojno obračanje), ki smo jo razvili in

patentirali, omogoča istočasno čiščenje
spodnjih in zgornjih filtrskih površin.

Stalni pretok vode po vseh delih ohišja,
ki so izpostavljeni vodi, preprečuje
mikrobiološko onesnaženje.

Honeywellove filtrske kombinacije

so dodatno opremljene z vgrajenim

regulatorjem tlaka. Visoka kakovost in
gospodarno delovanje te kombinacije
na eni strani omogoča zniževanje
stroškov ter zagotavlja zanesljivo

regulacijo tlaka v hišni vodni napeljavi.

Strokovno znanje brez
pomanjkljivost:
Filtri in filtrske kombinacije
Na svoji poti iz vodotokov do porabnikov

Za zaščito hišnih instalacij je torej

Primeri, kot je fini filter F74CS, s

bistra, pobira različne delce, kot so rja in

kombinacije, ki filtrirajo neraztopljene

konektorjem ali filtrska kombinacija

voda, ki je na svojem izviru čista in
zrna peska.

Tako voda, ki prispe v hišno napeljavo,

potrebno vgraditi filtre in filtrske

snovi iz pitne vode, brez vpliva na

higienske in kemijske lastnosti vode.

nosi s sabo trdne delce.

Že v sedemdesetih letih smo proizvedli

Če tem trdnim delcem ni preprečen

pomembne sestavne dele, ko so se

vstop v vodno napeljavo, lahko to
povzroči resne nevšečnosti za

hišne vodne postaje, ki vključujejo

MiniPlus FK06 za vgradnjo v primeru

omejenih prostorskih pogojev kažejo, da
smo v času razvoja izdelkov resno

preučili različne potrebe uporabnikov.

razvili v samostojne serije modelov.

porabnika: najpogostejše so korozija,

Naši filtri in filtrske kombinacije spadajo

pralnih in pomivalnih strojev.

izvrstni zaradi visoke zanesljivosti

počene cevi, nepravilnosti v delovanju

pokazateljem vzdrževanja in vrtljivim

med naše temeljne dejavnosti in so
delovanja, trajnosti, enostavnosti

vgradnje, kot tudi zaradi enostavnega
vzdrževanja.

Standardna shema vgradnje:

Kontrolni
ventil

Fini
filter

Regulator
tlaka

Zaporni
ventil

Prikazani simboli dosledno prikazujejo vgrajene funkcije
finih filtrov in filtrskih kombinacij Honeywell.

Naj gre za velike zgradbe ali enodružinske hiše, filtri in filtrske kombinacije
Honeywell so dokazali svojo učinkovitost v najrazličnejših situacijah:
- Filtrska mrežica ščiti pred grobimi in fino zrnatimi delci umazanije
- povratno spiranje varuje filtre in poleg tega, da preprečuje, da filtrirani ostanki ne
ostanejo v sistemu, ampak jih tudi odplakne, brez da bi bil moten pretok vode.

Prepričljivi so vsi
argumenti:
ta kompaktna enota, ki rabi
malo prostora, t.j. kombinirana
enota za vodno
napeljavo HS10S,
združuje
izjemne
lastnosti:
kontrolni ventil,
fini filter,
regulator tlaka
in zaporni ventil.

HS10S

Kombinirana enota za vodovodno napeljavo
■■ Kompaktna

■■ Patentirana

enota, ki ne rabi veliko prostora
tehnologija Double Spin za nazivne mere

½” do 1¼”
sistem spiranja za hitro in temeljito čiščenje
filtra pri minimalni porabi vode
■■ Vložek z zunanjim rotorjem omogoča istočasno čiščenje
spodnje in zgornje površine filtra; možna je vizualna
kontrola delovanja
■■ Spominski obroč kaže, kdaj je potrebno naslednje
ročno povratno spiranje
■■ Dodatno je lahko montiran avtomatski
povratni aktivator spiranja z
bajonetnim konektorjem.
■■ Nastavitveno območje 1,5-6 bar
■■ Delovna temperatura največ 40 °C
■■ Delovni tlak največ 16 bar
■■ Povratni

Original:
Kombinirana enota za
vodovodno napeljavo HS10S
Ta enota, ki potrebuje le malo prostora,
je še posebej priljubljena pri
profesionalnih inštalaterjih.

Zagotavlja čiščenje finega filtra brez
ostankov, kar zagotavlja optimalno
higieno.

Vgrajen regulator tlaka znižuje porabo
vode in s tem znižuje stroške.

Kombinirano enoto za vodovodne

napeljave HS10S in fini filter F76S
odlikuje tehnologija Double Spin.

Vložek z gonilnikom in zunanji rotor

omogočata istočasno čiščenje spodnje
in zgornje filtrirne površine.

Za avtomatski povratni aktivator

spiranja Z11S, ki je lahko dodatno

montiran na to enoto, ni potrebna ročna
pomoč.

Filtriranje z nerjavnim jeklom
Velika ltrska mrežica iz korozijsko
odpornega nerjavnega jekla preprečuje
vstop delcev umazanije in zagotavlja
higiensko čisto pitno vodo.
Zaradi uporabe nerjavnega jekla je
mrežica v kombinaciji z nosilcem mrežice
odporna prosti stiskanju.

F76S

FN09S-A

F76S-F

Z11

■■ Enak,

■■ Za

■■ Za

■■ S

Filter povratnega
spiranja
kot HS10S, a
brez regulatorja tlaka,
kontrolnega ventila in
zapornega ventila.
■■ Delovna temperatura
največ 40 °C
■■ Delovni tlak največ
16 bar

Filter, ki se lahko
dodatno montira
dodatno opremo
že instaliranih
regulatorjev tlaka
serije D06F
■■ Ročno in avtomatsko
povratno spiranje
■■ Delovna temperatura
največ 40 °C
■■ Delovni tlak največ
16 bar

Filtri za povratno
spiranje s prirobnico
industrijske
uporabe
■■ Konstrukcija iz rdeče
litine
■■ Delovna temperatura
največ 70 °C
■■ Delovni tlak največ
25 bar

Enostavno spiranje – popolnoma
avtomatsko
Pozabite na intervale povratnega spiranja:
če želite, da je resnično enostavno, je
tu avtomatski povratni aktivator spiranja
Z11S. Ko ga vgradite v komplet, sam
izvaja želeno povratno spiranje. Brez
vzdrževanja ali rokovanja.

Avtomatski aktivator
povratnega spiranja
priključkom za
električno omrežje
■■ Za avtomatsko
delovanje s 16
različnimi izbirnimi
časovnimi intervali
■■ Bajonetni spoj

DDS76

Diferencialno tlačno
stikalo za povratno
spiranje
■■ V

kombinaciji z Z11
za filtre F76S
■■ Tlačno območje 0,1…
1,6 bar
■■ Delovni tlak največ
16 bar
■■ Temperatura tekočine
največ 70 ℃

Funkcionalni dizajn finega filtra
PrimusPlus ni samo prijeten na
pogled.
Ima tudi veliko odličnih lastnosti in
omogoča vgradnjo v vodoravne kot
tudi navpične cevi.
PrimusPlus je na razpolago v dveh
izvedbah: PrimusPlus F74CS in
PrimusPlus FK74CS z vgrajenim
regulatorjem tlaka.

PrimusPlus FK74CS

Filtrska kombinacija
■■Vključuje

fini filter povratnega spiranja in regulator tlaka
vodoravne in navpične instalacije s prirobnico
vrtljivega konektorja
■■Patentiran povratni sistem spiranja - hitro in temeljito
čiščenje filtra pri minimalni porabi vode
■■ Rdeč spominski obroč kaže, kdaj je potrebno naslednje
ročno povratno spiranje
■■ Dodatno je lahko montiran avtomatski povratni aktivator
spiranja z bajonetnim konektorjem
■■ Velika površina filtra
■■ Posoda filtra, izdelana iz prozornega
sintetičnega materiala, odpornega na
udarce in UV, omogoča enostavno
kontroliranje zamazanosti filtra.
■■ Nastavitveno območje 1,5-6 bar
■■ Delovna temperatura največ 30 ℃
■■ Delovni tlak največ 16 bar
■■Za

PrimusPlus,
nastal zaradi upoštevanja
potreb inštalaterjev
Visoko kakovostno sintetično ohišje

Zaradi funkcionalnega dizajna je

dimenzioniran filtrirni element in

enostavno.

PrimusPlus a vključuje bogato

hidravlični sistem povratnega spiranja.
Posoda filtra, izdelana iz prozornega

sintetičnega materiala, odpornega na
UV, omogoča hitro kontroliranje
zamazanosti filtra.

Serija PrimusPlus vključuje modele z ali
brez vgrajenega regulatorja tlaka.

Vgrajen regulator tlaka znižuje porabo
vode in s tem znižuje stroške.

odčitavanje merilnika tlaka zelo

Lahko je vgrajen tako, da je obrnjen pod
kotom navzgor, prav tako kot spominski
obroč, ki kaže, kdaj je potrebno
naslednje povratno spiranje.

Tako montaža kot vzdrževanje sta zelo
enostavni.

Štirje vgrajeni vijaki omogočajo

najenostavnejšo montažo vodnega filtra
na vrtljivi priključni kos!

Hitro in enostavno čiščenje v ročnem ali
avtomatskem načinu z aktivatorjem
Z74S-AN.

PrimusPlus F74CS

Fini filter
■■ Enak,

kot FK74CS, a brez
regulatorja tlaka
■■ Delovna temperatura največ
30 °C
■■ Delovni tlak največ 16 bar

Z74S-AN

Avtomatski aktivator
povratnega spiranja
■■ Za

postopke avtomatskega
povratnega spiranja
■■ 8 programov za različne
intervale pranja
■■ Bajonetni spoj
■■ Tudi za modele s prirobnico

Enostavna montaža
Prirobnica vrtljivega konektorja omogoča
vgradnjo v vodoravne in navpične cevi.
Vgradnja ni težavna, čeprav cevi potekajo
zelo blizu stene.

MiniPlus FK06

MiniPlus FF06

■■ Z

■■ Enak,

Filtrska kombinacija
vgrajenim regulatorjem tlaka
filter, ki se lahko spira
■■ Nastavitveno območje 1,5-6 bar
■■ Delovna temperatura največ
40 °C
■■ Delovni tlak največ 16 bar
■■ Fini

Fini filter

kot MiniPlus-FK, a brez
regulatorja tlaka
■■ Delovna temperatura največ
40 °C
■■ Delovni tlak največ 16 bar

Pregled:
Filtri in filtrske kombinacije

Kombinirana enota
Filter povratnega
za vodovodno
spiranja
napeljavo

HS10S

F76S

Filter za dodatno
montažo

FN09S

2)

Filter za povratno
spiranje s
prirobnico

F76S-F

Filtrska
kombinacija
PrimusPlus

FK74CS

Fini filter
PrimusPlus

Filtrska
kombinacija

FK06

FF06-AA

Prirobnični

Prirobnica
vrtljivega
konektorja

Prirobnica
vrtljivega
konektorja

Navojni ali
spajkani
priključki

Navojni ali
spajkani
priključki

F74CS

Fini filter

Kontrolni ventil
Filter
Regulator tlaka
Kontrolni in zaporni ventil
Merilnik tlaka, vstopni
merilnik tlaka
Merilnik tlaka, izhodni
merilnik tlaka
Patentirana tehnologija
Double Spin

1)

1)

Ročno povratno spiranje
Polavtomatsko povratno
spiranje
Avtomatsko povratno
spiranje
Se lahko spira
Velikost priključka ½"
Velikost priključka ¾"
Velikost priključka 1"
Velikost priključka 1¼"
Velikost priključka 1½"
Velikost priključka 2"
Velikost priključka
DN65 ÷ DN125
Priključek

Navojni
priključki

Navojni ali
spajkani
priključki

1) Za običajne velikosti 1/2” do 1/4”
2) V kombinaciji z regulatorjem tlaka D06F
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