HERZ - FILTER

Technický podklad pre
I 0553 0x / I 0554 0x

na studenú a teplú pitnú vodu

Vydanie 0615
Montážne rozmery v mm
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Filter na studenú pitnú vodu I 0553 0x
Menovitý tlak: PN 16

Technické údaje a
materiálové zloženie

Max. prípustná teplota: do +30°C
Veľkosť oka vo filtračnej kartuši: 100 µm
Teselo: Mosadz CW617N
Filtračná kartuša ušľachtilá oceľ
Obal filtračnej kartuše: priehľadný plast vystužený sklennými vláknami
Filter na teplú pitnú vodu I 0554 0x
Menovitý tlak: PN 16
Max. prípustná teplota: do +90°C
Veľkosť oka vo filtračnej kartuši: 100 µm
Teselo: Mosadz CW617N
Filtračná kartuša ušľachtilá oceľ
Obal filtračnej kartuše: Mosadz CW617N

Filtre HERZ na studenú a teplú pitnú vodu s používajú v rozvodoch pitnej studenej a teplej vody. Chránia
rozvody a odberné miesta pred znečistením a tým zabezpečujú funkčnosť celého systému. Vďaka svojmu
kompaktnému tvaru možno filter HERZ zabudovať aj na miesta s malými priestorovými možnosťami.

Oblasť použitia

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané
technickým pokrokom
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Filtre HERZ montujeme do rozvodou pitnej vody bez pnutia. Pri montáži je nutné dodržať smer prúdenia
vody cez teleso filtra. Smer prúdenia je naznačený šípkou na telese filtra. Filter montujeme vo zvislej
polohe. Pre zabudovaním je nutné dôkladne prepláchnuť a prečistiť rozvody, ktoré budú filtrom chránené
voči znečisteniu.

Montáž

1. Vodomer
2. Uzatváracia armatúra
3. Filter
4. Bypass
5. Vypúšťanie
6. Spätný ventil

Vzhľadom na správnu údržbu doporučujeme zabudovať pred a za filter uzatváraciu armatúru.
Čistenie filtra:
1. Pomocou plastového kľúča, ktorý je súčasťou balenia, odskrutkujeme obal filtračnej kartuše pohybom
proti smere hodinových ručičiek.
2. Filtračné sitko vyberieme z obalu, vyčistíme alebo v prípade potreby použijeme nové.
3. Vyčistené alebo nové filtračné sitko zasunieme späť do obalu.
4. Obal filtračnej kartuše zaskrutkujeme v smere hodinových ručičiek pomocou plastového kľúča na teleso
filtra.
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4.

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle
technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné
farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti
vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.
HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo
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