
Για 1ικιακές και %ι1µη9ανικές ε(αρµ1γές

Τα 9ίλτρα πρBστασίας µε αναστρB9ή ρBής της
σειράς PROFI, είναι 9ίλτρα πλέγµατBς για
συστήµατα π2σιµBυ νερBύ. Με την
κατBKυρωµένη, µε δίπλωµα ευρεσιτεKνίας,
απBρρ29ηση µε τB σύστηµα σηµειακής περιστρB9ής,
τα 9ίλτρα πρBστατεύBυν την εγκατάσταση
ύδρευσης τBυ σπιτιBύ κάθε στιγµή.

Τα σηµαντικ"τερα
πλε1νεκτήµατα
� Μεγάλη διάρκεια ;ωής –

1ικ1ν1µικ" – λειτ1υργία 9ωρίς
πρ1%λήµατα

� Μικρ" κ"στ1ς λειτ1υργίας

� ∆ε 9ρειά;εται αλλαγή
(ύσιγγας

� Πλέγµα (ίλτρ1υ απ"
αν1,είδωτ1 9άλυ%α

� Για τ1ν καθαρισµ" τ1υ (ίλτρ1υ
δε 9ρειά;εται διακ1πή της
παρ19ής νερ1ύ

� Πρ1(ύλα,η απ" τα µικρ"%ια 9άρη
στ1 (ίλτρ1 µε επίστρωση αργύρ1υ

� Ανάστρ1(η ρ1ή και καθαρισµ"ς τ1υ
(ίλτρ1υ κατ’ επιλ1γήν µε τ1 9έρι ή
αυτ"µατα

� Βαθµ"ς ακαθαρσίας τ1υ (ίλτρ1υ ε,ωτερικά
εµ(ανής

� Λειτ1υργικά ελεγµένη π1ι"τητα
Made in Germany

Φίλτρ� πρ�στασίας µε
αναστρ��ή ρ�ής
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Έτσι δηµιBυργείται σκBυριά,
θραύση των σωλήνων και
ανάγκη για επισκευές.
Η λύση
Τα 9ίλτρα πρBστασίας µε αναστρB9ή ρBής
PROFI-PLUS τBπBθετBύνται µετά τB µετρητή
για την πρBστασία των σωληνώσεων και των
συσκευών.

Κατάλληλα για 9ρήση σε
ΚατBικίες, =ενBδBKεία, εστιατ2ρια, νBσBκBµεία,
κτίρια γρα9είων, διαµερίσµατα, 5ιBµηKανίες κ.α.
ΤB κατBKυρωµένB µε δίπλωµα ευρεσιτεKνίας

σύστηµα σηµειακής περιστρB9ής
ε=ασ9αλίMει τBν άριστB

καθαρισµ2 τBυ
9ίλτρBυ. Η επίστ-
ρωση τBυ 9ίλτρBυ
ανB=είδωτBυ
Kάλυ5α µε άργυρB,
ε=ασ9αλίMει τη
µέγιστη πρBστασία
απ2 τα µικρ25ια.

Η άµµBς, η
σκBυριά και τα
πετραδάκια
καταστρέ9Bυν και
5BυλώνBυν τις
υδραυλικές
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Λα5ή KειρBκίνητης
ρύθµισης αναστρB9ής
ρBής. Περιστρέψτε 4
9Bρές και κλείστε µετά
την έκπλυση. Η διαδικασία
έKει BλBκληρωθεί!

ΡυθµιM2µενBς δακτύλιBς
για την ένδει=η της
επ2µενης ηµερBµηνίας
έκπλυσης

ΈνθετB
9ίλτρB
ανB=είδ-
ωτBυ
Kάλυ5α µε
επίστρωση
αργύρBυ
για
πρB9ύλα=η
απ2 τα
µικρ25ια

Σύνδεση νερBύ έκπλυσης

Φιλτράρισµα απ2 έ=ω πρBς τα
µέσα, µε έλεγKB της

λερωµένης πλευράς διαµέσBυ
τBυ σηµείBυ ελέγKBυ

Παγίδα µεγάλων
σωµατιδίων

Σύνδεση ελαστικBύ
σωλήνα

Τρεις σωλήνες µε ακρB9ύσια
για τBν καθαρισµ2 τBυ

9ίλτρBυ. Κατά τη διάρκεια
της ανάστρB9ης ρBής

δηµιBυργείται ταKύτητα ρBής
5,5µέτρων/δευτερ2λεπτB.

Με τBν τρ2πB αυτ2,
η πBσ2τητα τBυ νερBύ πBυ
απαιτείται για την έκπλυση

είναι µερικά µ2νB λίτρα.
Σ9Bυγγαράκια καθαρισµBύ

για τB σηµείB ελέγKBυ.

Τα 9ίλτρα πρBστασίας αναστρB9ής ρBής PROFI-PLUS
διατίθενται και σε έκδBση DN 65 ως DN 200, και
πρBαιρετικά και µε διά9Bρα πλάτη Bπών πλέγµατBς τBυ
ένθετBυ 9ίλτρBυ.

εγκαταστάσεις, 2πως
π.K. τBυς σωλήνες
νερBύ, τις 5ρύσες, τα
µπ2ιλερ, τις ντBυMιέρες…

Σετ
γρήγBρης
συναρµBλ2γ
ησης για
κάθε
κατεύθυνση
ρBής

αντι5ακτηριακή πρBστασία
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Σύνδεση
σωλήνωσης

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

ΡBή νερBύ µέKρι
m3/h

4,0 4,5 5,5 16,0 17,0

ΜήκBς
τBπBθ/σης σε
mm A

180 195 230 252 280

∆ιαστάσεις σε
mm C

295/350 295/350 295/350 330/410 330/410

∆ιαστάσεις σε
mm D

165 165 165 120 120

∆ιαστάσεις σε
mm E

170 170 180 210 220

Μέγιστη θερµBκρασία εισρBής νερBύ: 30°C. Στάνταρ πλάτBς Bπών
πλέγµατBς 0,1 mm. Απώλεια πίεσης µε καθαρ2 9ίλτρB 0,2 bar.


