
Částečky rzi, kovové částice, písek a další 
usazeniny se dostávají do instalací spolu s 
pitnou vodou a mohou na veškerém vybavení
(vodovodní baterie, rozvody, ohřívače vody, 
kotle a celý rozvod ÚT) způsobit škody.
Filtry od SYR Armaturen zachytí i ty nejjemnější
částečky, spolehlivě je odstraní díky důmysl-
nému systému zpětnému proplachu a zajistí
tak špičkovou kvalitu pitné vody pro celou 
domácnost.

Technologie
filtrů od 
SYR Armaturen.

QUALITY

Made in Germany

KOMPAKTNÍ  F ILTR RATIO

Hospodárný a ekonomicky 
dostupný: RATIO filtr se zpětným
proplachem – provoz bez dalších 
nákladů.

RATIO: 
Kompaktní filtr se zpětným proplachem
s vysokým průtokem, vhodný pro byty 
a menší rodinné domy

Efektivní zařízení budov

RATIO HOT: 
kompaktní filtr se 
zpětným proplachem, 
použitelný na teplou 
vodu do 80°C



Dokonalý systém. 
Technologie bez kompromisů.
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KOMFORTNÍ  F ILTR DRUFI

Nový standard v domovních instalacích. Oceněný nejen za design ale i za sofistikované funkce.
To je nový DRUFI+ spolehlivý a bezpečný tlak vody. Čistá voda bez částeček rzi a hrubých
nečistot. Snížená spotřeba vody díky kvalitnímu seřízení tlaku integrovaným redukčním 
ventilem. Snadná instalace a velký komfort při údržbě.

DRUFI+ max
Přípustný pracovní 
tlak 16bar

DRUFI+ FR
Filtr se zpětným 
proplachem

�    Zabraňuje poruchám zařizovacích předmětů 
�    Nový efektivní systém zpětného proplachu
�    Výhodný posuvný kroužek k indikaci nutnosti servisu
�    UV–ochrana proti růstu mikroorganismů
�    Dimenze připojovacích přírub: DN20, DN25 a DN32
�    Příslušenství: automatika zpětného proplachu

DRUFI+ max
�    Vybaven manometrem na vstupu i výstupu
�    Perfektní pro větší domy a průmyslové aplikace
�    Dimenze: DN32, DN40 a DN50
�    Příslušenství: automatika zpětného proplachu RSA

PŘÍRUBOVÝ FILTR 6380

Čelí největším výzvám:
Přírubový filtr 6380 od SYR.

DRUFI+ DFR
Filtr se zpětným 
proplachem
a redukčním ventilem

SYR přírubový filtr 6380 se zpětným proplachem, špičkový výrobek  
vyrobený v souladu evropskou normou EN 13443-1 a německou DIN 19628.
Filtr má připraveny vstupy pro diferenční tlakový spínač a automatikou
zpětného proplachu.

�    Koncovka proplachu v provedení pro HT trubku DN50
�    Otočný indikátor údržby
�    Přípojky pro manometry diferenčního měření
�    Tělo vyrobené z červeného bronzu
�    Připojovací dimenze: DN65, DN80 a DN100
�    Příslušenství: diferenční měření a spínání, automatika zpětného proplachu RSA
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Armatury 
od SYR:
Německá 

kvalita


