FILTR SYR DUO

Kvalitní alternativa k vložkovým filtrům.
Filtr se zpětným proplachem SYR Duo.
Robusní, kompaktní a cenově dostupný.
®

Efektivní zařízení budov

Špičkový filtr pro rodinné domy a byty.
SYR DUO se zpětným proplachem.
Kompaktní ochrana zařízení v rodinném domě.
SYR DUO v sobě spojuje dvě výhody v jednom zařízení. Komponenty v německé kvalitě od SYR Armaturen
a vynikající poměr výkon - cena. Kompaktní design je vhodný zejména pro rodinné domy a byty.
Připomenutí servisu:
Prakticky upravená vrchní část
s modrým indikačním kolečkem
pro včasné propláchnutí!

Redukční ventil:
Chytré řešení: stačí povytáhnout
modrou krytku, nastavit tlak a zatlačit krytku zpět. Hotovo!
Každá příruba je otočná o 360°:
Snadná montáž do vodorovných i svislých rozvodů.

FILTR SYR DUO
왎 Zamezuje poruchám které způsobují
hrubé nečistoty

왎 Spolehlivě čistá voda

Díky speciální kaskádové technice filtrační vložky múžeme použít
tak malé tělo filtru a celá montáž je v jednom kompaktním celku.
Jako vždy SYR myslel na vše. SYR DUO je již sestaven s s odpovídající otočnou připojovací přírubou, kterou lze otočit o 360°.
Ve verzi s redukčním ventilem DFR nabízí DUO chytrý
"CLICK - FIX" systém, který umožňuje snadné nastavení tlaku.
Povytáhnout modrou krytku, nastavit tlak a zatlačit zpět.
SYR DUO DFR je samozřejmě dodáván s manometrem.

왎 Dodržování předpisů DIN
왎 Ochrana instalací před poškozením
vysokým tlakem vody

왎 Ochrana proti důlkové korozi

Provozní tlak

min. 2 bar, max. 16 bar

Maximální teplota
Médium

30 °C
Pitná voda

왎 CLICK - FIX systém

Průtok DUO DFR
(s redukčním ventilem)

DN 20: 2,3 m3/h na Δp 1,1 bar
DN 25: 2,3 m3/h na Δp 1,1 bar

왎 Kaskádní vložka - snadné proplachování

Průtok DUO FR
(bez redukčního ventilu)

왎 otočná příruba o 360°
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Technická data

Filtrační síto - kaskádní

DN 20: 1,8 m3/h na Δp 0,2 bar
DN 25: 2,3 m3/h na Δp 0,2 bar
DN 20: 2,7 m3/h na Δp 0,5 bar
DN 25: 3,6 m3/h na Δp 0,5 bar
spodní: 90 Micronů, horní: 125 Micronů

ABP.-Nr. DUO DFR
ABP.-Nr. DUO FR

P-IX 6738/I
P-IX 6737/I

Objednací číslo:

DUO DFR, DN 20:
DUO DFR, DN 25:
DUO FR, DN 20:
DUO FR, DN 25:

2314.20.000
2314.25.000
2314.20.001
2314.25.001
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