
Rychlá údržba bez nutnosti demontáže armatury:
Stačí vložit novou integrální kartuši!

Splňuje všechny požadavky stanovené normami
EN 1717 a DIN 1988-100.

Ochraňuje pitnou vodu proti nepitné
Kapaliny až do kategorie 4.

Důležitý kvůli zárukám:
servis systémových
oddělovačů je povinný
1 krát ročně.

Inovativní řešení pro kvalitní instalaci

OCHRANA PITNÉ VODY

SYR systémový oddělovač BA 6610 in-line:
kompaktní ochranná armatura.
s uživatelsky přívětivou výměnou kartuše.
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Při použití systémových oddělovačů SYR BA in-line 6610 nejsou roční kontroly ani samotná výměna kartuše žádná dřina.
Kompaktní kartuše v BA in-line oddělovači obsahuje ochranné sítko 90micronů a ochrannou vložku řízenou diferenčním
tlakem, t.j. při výměně použijete pouze jeden díl. Jednoduše povolte šrouby, sejměte kryt pláště, vyjměte integrovanou
kartuši a namontujte novou, která splňuje všechny požadavky stanovené normami. Vraťte kryt zpět na místo:
Systémový oddělovač opět nabízí 100% funkčnost a nepitná voda již nemůže kontaminovat vodu pitnou.
Jste tedy na bezpečné straně!
 

SYR systémový oddělovač BA 6610 in-line

Spolehlivá, jednoduchá a rychlá: údržba systémového oddělovače
s integrální kartuší SYR testovanou přímo ve výrobě v Německu.

Demontujte šrouby
a odstraňte kryt BA
oddělovače.

Testované a ve shodě
s normou -  integrální
kartuše: sestává ze síta
a ochranné 3 - zónové
části, vše v
syntetickém obalu.

Pouzdro z materiálu
 bez olova, certif.
celosvětově (LF).

Třízónový systém s regulací zóny
po směru toku, střední zóny i
zóny proti směru toku kapaliny.

Bezpečně otestováno
můžete se spolehnout
vyměňte celou kartuši.

      normou EN 1717 pro kapaliny do kategorie 4

      údržbu a výměnu na místě bez nutnosti
      demontáže oddělovače.

       střední zóny i zóny proti směru toku kapaliny.

 -    Kompaktní pro instalaci

 -    Vysoký průtok díky systému in-line

 -    Kvalita ochrany pitné vody v souladu s evropskou

 -    Uživatelsky přívětivý kartušový systém pro

 -    Třízónový systém s regulací zóny po směru toku

 -    Žádné prázdné místo.

 -    Pouzdro z materiálu bez olova, celosvětově cert. (LF)

 -    Dostupné v dimenzích: DN 15, 20, 25, 32, 40 až 50

Splnit veškerou povinnou údržbu ještě nikdy nebylo
tak jednoduché. A  ochrana Vaší pitné vody nikdy
nebyla tak spolehlivá.

Technická specifikace
Min. pracovní tlak 2 bary
Max. pracovní tlak 10 barů

Montáž Horizontálně, přerušovač
tahu směrem dolů

Kapalina Pitná voda
Hrubost síta 90 μm
Průtoky
DN 15 2.9  m3/h při Δp 1.5 bar
DN 20 5.1  m3/h při Δp 1.5 bar
DN 25 7.9  m3/h při Δp 1.5 bar

6610.15.000
DN 20 6610.20.000
DN 25 6610.25.000

 Sériová čísla   DN 15

Max. pracovní teplota             65 °C




