
VYSOCE VÝKONNÝ FILTR PRO PITNOU VODU POU

Nejčistší pitná voda: 
SYR POU – první zpětně 

proplachovatelný filtr 3 v 1

®

Smutná skutečnost: Naše pitná voda bohužel není vždy čistá tak, jak by měla
být. Chlor a CKW, zbytky pesticidů a herbicidů, zárodky, mikroorganismy (bakterie, 
protozóny, viry) a zbytky medikamentů vytékají z vodovodního kohoutku. K nim se 
přidružují nezřídka také částečky koroze a nečistot, které se do potrubní sítě dostanou v
důsledku poruch v rozvodu vody.

SYR nyní vrací zpět dobrou chuť pitné vodě: Pomocí SYR POU, prvním vysoce výkonným
filtrem pro pitnou vodu se zpětným proplachováním, který slučuje tři filtry do jediného
zařízení, je zaručena bezvadná, dostupná a nekomplikovaná úprava pitné vody.

SVĚTOVÁ NOVINKA F IRMY SYR

� Trojnásobná ochrana v jednom zařízení

� Prostorově úsporná a jednoduchá 

instalace – přímo v Point of Use 

(v místě použití)

� Filtruje částečky nečistot, mikroorganismy 

a zbytky z pitné vody

� Zlepšení chuti



Technické údaje

Vstupní tlak min. 2 bary, max. 10 barů
Jmenovitá světlost DN 10
Montážní poloha hlavní osa svislá s připojovacími přírubami vodorovnými
Provozní teplota 30 °C
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®

Světová novinka SYR POU: První zpětně proplachovatelný vysoce výkonný filtr pitné vody 3 v 1

SYR POU zajišťuje konec se znečištěnou pitnou vodou a s častou a náročnou
výměnou filtru: POU slučuje všechny tři filtry (jemný filtr proti nečistotám,
filtr s aktivním uhlím a bakteriální filtr) do kompaktní jednotky a současně
má možnost zpětného proplachování. Proplachování lze podle stupně 
znečištění provádět manuálně, k tomu je potřebné pouze malé množství
vody pro zpětné proplachování. To znamená: Malý rozsah údržby a nízké
následné náklady. 

Jednoduchá montáž

SYR POU je možné instalovat jednoduše pod dřez. Při montáži je nutné dbát
na to, aby byl filtr svojí hlavní osou montován svisle a aby bylo pod filtrem
dostatek volného místa, aby bylo možné vodu při zpětném proplachování
zachytit do vhodné nádoby. 

Trojnásobná ochrana v jednom filtru 
se zpětným proplachováním

SYR POU – výhody jedním pohledem:

� Trojnásobná ochrana v jednom zařízení:

• Filtruje částečky nečistot a zbytky z vody

• Chrání před zbarvením a zápachem

• Odfiltrovány jsou dokonce 

mikroorganismy

� Prostorově úsporný a s jednoduchou 
instalací – přímo v místě použití

� Zlepšení chuti

� Manuální zpětné proplachování

� Malé množství vody pro zpětné 
proplachování

� Nízké náklady na údržbu/následné 
náklady

Nový SYR POU, vysoce výkonný filtr pitné vody se instaluje tam, kde se odebírá pitná voda pro vaření a pití: V místě použití. 
Zde nový filtr SYR zaručuje hned trojnásobnou ochranu: Proti částečkám nečistot, proti mikroorganismům a proti škodlivým 
zbytkům ve vodě – i kdyby byly zastoupeny jen nepatrně. 
Dříve se musel pro podobnou bezpečnost montovat jemný filtr, filtr s aktivním uhlím a bakteriální filtr. A pouze pokud se 
pravidelně vyměňovala kartuše filtru (= vysoké následné náklady) zůstávala pitná voda čistá. Nový SYR POU slučuje vše do 
jediného zařízení – a je manuálně zpětně proplachovatelný, tak se také šetří častá výměna kartuší.

Přívod

Sedimentační
filtr

Bakteriální
filtr

Filtr s aktivním
uhlíkem

Vývod


