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Potrubné filtre
  

Potrubné filtre ST sú vyrábané v kvalite zaručenej podľa UNI EN ISO 9001. Filtre pre
všestranné použitie na úpravu vody v domácnostiach ale aj v laboratóriách či priemysle.
Vhodné na mechanickú filtráciu vody, ako odpieskovacie filtre pred čerpadlá, na doúpravu pitnej
vody alebo ako pre/post-filtre pre technologické zariadenia.

        

Technické parametre: 

  
    

Nádoba filtra

  

styrén-akrylonitril (SAN) priehľadný - schválený FDA

  
    

Hlava filtra

  

polypropylén modrý - schválený FDA

  
    

Výška filtra

  

5", 7" alebo 9“

  
    

Pripojenie
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1/2", 3/4", 1"

  
    

Pracovný tlak

  

10 bar

  
    

Deštrukčný tlak

  

35 bar

  
    

Max. teplota

  

50°C

  
      

  

{artsexylightbox color="white"}
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        Kód: Veľkosť Cena s DPH       2300   1/2“ – 5“   17,52 €       2300   3/4“ – 5“   17,52 €       2300   1“ – 5“   17,52 €       2301   1/2“ – 7“   18,96 €       2301   3/4“ – 7“   18,96 €       2301   1“ – 7“   18,96 €       2302   1/2“ – 9“   19,44 €       2302   3/4“ – 9“   19,44 €       2302   1“ – 9“   19,44 €         Filtračné vložky
  Filtračná vložka WR
  

Filtračnú vložku WR tvorí premývateľná - viac násobne použiteľná nylonová sieťka navlečená
na plastovej kostričke. Slúži na základnú mechanickú filtráciu vody v domácnostiach a
technologických procesoch. Filter s vložkou WR sa inštaluje na vstupnom potrubí do objektu
alebo priamo pred zariadenie, ktoré potrebujeme chrániť pred vniknutím hrubších mechanických
nečistôt.

    
    -  ideálna na filtráciu piesku, hrdze a rôznych iných hrubších nečitôt  
    -  zvyšuje životnosť ďalších filtrov s jemnejšou mechanickou filtráciou zapojených v systéme
 
    -  je vhodná najmä na veľké prietoky  
    -  chráni čerpadlá, ventily, pákové batérie (pred poškodením keramickej kartuše pieskom)  

        Typ   rozmer
[cól]   filtrácia
[µm]   prietok
[l/h]   životnosť   
    WR5   5" x 21/2"   60   900
 neobmedzená
 
    WR7   7" x 21/2"   60   1 300
 neobmedzená
 
    WR9   9" x 21/2"   60   1 800
 neobmedzená
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        Kód: Veľkosť Cena s DPH       2304   5“   6,55 €       2305   7“   7,66 €       2306   9“   9,00 €         Filtračná vložka SP
  

Filtračná vložka SP je vyrobená z vinutého polypropylénového vlákna a slúži na jemnú
mechanickú filtráciu vody. Môže sa použiť ako samostatný filter alebo ako predfilter pred ďalší
filter na doúpravu pitnej vody (aktívne uhlie, KDF médium, keramická mikrofiltrácia...).

    
    -  ideálna na odstraňovanie vodného slizu, bahna, nánosov piesku, hrdze, zákalu a rôznych
iných usadenín   
    -  vysoká schopnosť zadržiavať nánosy pri pomerne veľkých prietokoch  
    -  zvyšuje životnosť zariadení napájaných rozvodmi studenej vody  

        Typ   rozmer   filtrácia
[µm]   prietok
[l/h]   životnosť   
    SP5-10   5" x 21/2"   10   600
 6 000 litrov
 3 ÷ 6 mesiacov
 
    SP7-10   7" x 21/2"   10   850
 8 500 litrov
 3 ÷ 6 mesiacov
 
    SP9-10   9" x 21/2"   10   1200
 12 000 litrov
 3 ÷ 6 mesiacov
 
      

 4 / 12



Filtre Stagon
Last Updated Sunday, 15 April 2012 18:17

        Kód: Veľkosť Cena s DPH       2307   5“   3,06 €       2308   7“   3,84 €       2309   9“   4,38 €         Filtračná vložka EP

  

Filtračná vložka EP slúži na ochranu zariadení pre ohrev vody (bojlerov, kotlov, prietokových
ohrievačov, práčok, umývačok riadu...) pred tvorbou vodného kameňa. Obsah tvoria
polyfosfátové kryštály, ktoré sa prechodom vody postupne pomaly rozpúšťajú, dochádza k
väzbe s iónmi vápnika a bránia tak vzniku tvrdých inkrustácií - vodného kameňa. Spotreba
polyfosfátov je 2÷4 g na 1000 litrov vody. Náplň je potrebné doplniť, ak klesne hladina kryštálov
vo filtri na polovicu, resp. vymeniť celú náplň po 6÷9 mesiacoch používania.

  

Hmotnosť náplne vložky EP5 je cca 350 g, EP7 - 550 g, EP9 - 900 g.

  

Inštalácia:

  

Filter s filtračnou vložkou EP je možné inštalovať priamo pred zariadenie, ktoré chceme chrániť,
je však možné ho namontovať aj na vstupné potrubie do objektu (používame polyfosfáty
schválené pre pitnú vodu).

        Technické parametre:   
    rozmer   5“, 7“, 9" x 2 1/2"   
    prietok   360 l/h   
    spotreba   2÷4 g/1000 l   
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Polyfosfáty   

Popis:  ochrana zariadení pred tvorbou vodného kameňa

  
    

Použitie:  v domácnostiach, vykurovacích systémoch, kotolniach, priemysle

  
      

  

        Kód: Veľkosť Cena s DPH   
    2313   5“   12,18 €   
    2314   7“   16,56 €   
    2315   9“   23,04 €   
      Filtračná vložka ES

  

Filtračná vložka ES slúži na ochranu zariadení pre ohrev vody (bojlerov, kotlov, prietokových
ohrievačov, práčok, umývačok riadu...) pred tvorbou vodného kameňa. Obsah tvorí SILIPHOS,
ktorý sa prechodom vody postupne pomaly rozpúšťa, dochádza k väzbe s iónmi vápnika a bráni
tak vzniku tvrdých inkrustácií - vodného kameňa. Spotreba SILIPHOSu je 2÷4 g na 1000 litrov
vody. Náplň je potrebné doplniť, ak klesne hladina SILIPHOSu vo filtri na polovicu, resp.
vymeniť celú náplň po 6÷9 mesiacoch používania.
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Hmotnosť náplne vložky EP5 je cca 350 g, EP7 - 550 g, EP9 - 900 g.

  

Inštalácia:

  

Filter s filtračnou vložkou ES je možné inštalovať priamo pred zariadenie, ktoré chceme chrániť,
je však možné ho namontovať aj na vstupné potrubie do objektu (používame SILIPHOS
schválený pre pitnú vodu).

        Technické parametre:   
    rozmer   5“, 7“, 9" x 2 1/2"   
    prietok   360 l/h   
    spotreba   2÷4 g/1000 l   
            

Siliphos   

Popis:  ochrana vodných systémov a zariadení na ohrev vody pred tvorbou vodného kameňa a pred koróziou

  
    

Použitie:  v domácnostiach, vykurovacích systémoch, kotolniach, priemysle
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        Kód: Veľkosť Cena s DPH   
    2310   5“   16,61 €   
    2311   7“   23,93 €   
    2312   9“   35,50 €   
      Čo je siliphos?
  

SILIPHOS predstavuje zmes pomaly rozpustných polyfosforečnanov s prímesou kremičitanov a
je dodávaný vo forme sklovitých guličiek o priemere cca 2 cm. Koncentrácia SILIPHOSu vo
vode 2 – 3 mg/l je dostatočná pre zabezpečenie ochrany pred vodným kameňom aj proti
korózii. SILIPHOS je pri dodržaní správnych zásad (koncentrácia do 5 mg/l vody) zdravotne
nezávadný. Používanie SILIPHOSu pri úprave pitnej vody je v súlade s existujúcimi európskymi
štandardami (EN1208) ako aj požiadavkami “FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“.

  

Na čo slúži SILIPHOS?

    
    -  Chráni vodovodné systémy pred tvorbou vodného kameňa a pred koróziou.  
    -  Uvoľňuje postupne už vzniknuté usadeniny.  
    -  Zabraňuje „hnedej“ vode a prehrdzaveniu potrubí.  
    -  Predlžuje životnosť vodovodných inštalácií, kotlov, bojlerov, ohrievačov vody...  
    -  Znižuje náklady na elektrickú a tepelnú energiu (1 mm hrubá vrstva na výhrevnom telese
zvyšuje spotrebu el. energie o 15%.   
    -  Obmedzuje nutnosť opráv a údržbu zariadení.  
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 Medené potrubie s vodným kameňom

  

 Silne zanesené oceľové potrubie
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 Oceľové potrubie s koróziou

  

 Potrubie so SOLIPHOSom

  
        

Ako pracuje SILIPHOS?

  

Pomaly rozpustné fosforečnany obsiahnuté v SILIPHOSe pôsobia vo vode ako tzv. maskujúci
činiteľ. Maskovanie je jednoducho schopnosť viazať a zadržiavať v roztoku iné minerály ako
napríklad vápnik (Ca) a horčík (Mg), ktoré spôsobujú tvorbu vodného kameňa. Fosforečnany
tvoria s Ca resp. Mg väzby, čím sa zvýši rozpustnosť Ca a Mg vo vode. Preto tieto tvrdosť
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spôsobujúce minerály zostávajú v roztoku namiesto toho, aby sa vyzrážali vo forme vodného
kameňa. Fosforečnany tiež menia morfológiu (tvar) molekúl uhličitanu vápenatého tak, že tieto
nie sú schopné zachytávať sa na povrchoch a vytvárať vodný kameň. Kremičitany vytvárajú na
povrchu kovových potrubí tenkú ochrannú vrstvu, ktorá bráni kontaktu kyslíka resp. kysličníka
uhličitého s kovovým povrchom, a tým zabraňujú vzniku korózie. Popri týchto dvoch funkciách
prítomnosť SILIPHOSu vo vode vedie k postupnému rozpúšťaniu už vzniknutých usadenín
vodného kameňa v potrubiach a zariadeniach na ohrev vody. Teplota vody, ktorá prechádza
cez náplň s polyfosfátovými kryštálmi by nemala presiahnúť 30°C. Pri vyššej teplote dochádza
k zmene ich kryštalickej štruktúry a stávajú sa neúčinnými. Voda upravená polyfosfátmi
nevytvára vodný kameň pri zahrievaní asi do 80°C.

  

  

Ako sa dávkuje SILIPHOS?

  

SILIPHOS sa používa ako náplň do dávkovačov rôznych veľkostí v závislosti od potrebného
množstva upravovanej vody. Pri výbere vhodnej veľkosti dávkovača sa riadime podľa
priemernej hodinovej spotreby vody. V domácnostiach postačí použiť potrubný filter o veľkosti
5" (ST5), 7“ (ST7) alebo 9 3/4“ (ST9) s plastovými kartridžami EC5, EC7 resp. EC9 naplnenými
SILIPHOSom. SILIPHOS je potrebné doplniť pri úbytku 1/3 obsahu náplne, po šiestich
mesiacoch by sa mala vymeniť celá náplň. Pre stanovenie potrebného množstva náplne v
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dávkovači pre rôzne spotreby vody slúži nasledujúca tabuľka:

          Odporúčaná hodinová spotreba:   Obsah náplne:   
    100 - 200 l   1 kg   
    200 - 300 l   2 kg   
    300 - 400 l   3 kg   
    500 - 600 l   5 kg   
        

Kde sa uplatní SILIPHOS?

  

Systémy s náplňou SILIPHOS nachádzajú široké uplatnenie v domácnostiach, hoteloch,
reštauráciách, úradoch, školách, športových strediskách i nemocniciach, kde slúžia na úpravu
pitnej vody.

  

{/artsexylightbox}
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