
Haustechnik mit System

¤

Samočistící filtr RATIO 
a RATIO HOT – bez následny�ch 
nákladů na vy�měnu vložky filtrů.

FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHOVÁNÍM RATIO



Technické informace
Max. teplota 30 °C,

����������� verze Hot 80 °C� 
Max. tlak PN 16

Tlaková ztráta Δp 1 bar
DN 15 4,8 m3 

DN 20 6,6 m3 

DN 25 7,5 m3 
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FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHOVÁNÍM RATIO

Samočisticí filtr pro
štíhlou peněženku.
RATIO RF a DFR.

� Jednoduchy� a cenově vy�hodny

� S možností zpětného proplachování a samočištění
- odpadají následné náklady za vy�měnu vložky filtru
a servis.

� Pro vodu do teploty 80 °C.

� Omezovač tlaku lze doplnit jednoduchy�m našroubováním

� Flexibilní skladové zásoby díky rychlé přestavbě FR/DFR

Samočisticí filtry RATIO a RATIO HOT nabízejí cenově vy�hodnou
ochranu pro vaši domácí instalaci a zdraví vaší rodiny. Vodní filtry
totiž zajišťují spolehlivě čistou vodu. A jsou povinny�m vybavením
podle DIN 1988. Nepatrné částečky rzi, kovové třísky, písek
a usazeniny se s pitnou vodou dostávají až domů. Pokud se
nezajistí jejich filtrace, mohou způsobit korozi potrubí a dokonce
i jeho roztržení, mohou poškozovat armatury a ucpávat perlátory.
Filtr RATIO filtruje vodu a spolehlivě zadržuje cizí částečky. U filtru
RATIO DFR chrání integrovany� omezovač tlaku přídavně před
poškozením systému vysoky�m tlakem. RATIO je filtr se zpětny�m
proplachováním – proto odpadá složitá vy�měna vložky filtru
a následné náklady za servis!

RATIO FR RATIO DFR
s omezovačem tlaku 

Takhle jednoduše se z RATIO FR vytvoří komfortní DFR
s omezovačem tlaku: Jednoduše odšroubovat horní
zátku a vložit kartuši omezovače tlaku. Hotovo!

Proces zpětného proplachování

Hans Sasserath & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@SYR.de • www.syr.de

Armatury SYR:Kvalita z Německa


