Riadiaci ventil typ: Clack WS1
objedn. č.

typ ventilu

V1CIDM - X
V1CIBT - Z

WS1 CI objemové riadenie, regenerácia 1"
WS1 CI časové riadenie, filtrácia 1"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3186EU-PL
D-5120-1
V3007-06
V3162
25645-150
18168A

trafo 230/12V, 50Hz
horný kôš 1"
napojovacie kusy ukončené 1" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
3
clona preplachu pre DLFC ¾" (0,15 - 2,26 m /hod)
stúpacia rúrka so spodným košom 1"
sanie soľanky 1600 s kolienkom 3/8“

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3006
V3008-02
V3190
V3014
V3070
V3069

by-pass 1"
puzdro DLFC 1"
clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m3/hod)
mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
uzatvárací ventil NBP pre inštaláciu na výstupe (otvorené / zatvorené)
uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6“-21“
aplikácia filtrácie pre nádrže 6“-21“
napojenie vody 1"
napojenie na nádrž 2 1/2“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 6,1 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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Riadiaci ventil typ: Clack WS1.25
objedn. č.

typ ventilu

V125CIDM - X WS1.25 CI objemové riadenie, regenerácia 5/4"
V125CIBT - Z WS1.25 CI časové riadenie, filtrácia 5/4"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3186EU-PL
D-1203-03
V3007-08
V3162
40924
18168A

trafo 230/12V, 50Hz
horný kôš 5/4"
napojovacie kusy ukončené 5/4" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
clona preplachu pre DLFC ¾" (0,15 - 2,26 m3/hod)
stúpacia rúrka so spodným košom 5/4"
sanie soľanky 1600 s kolienkom 3/8“

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3006
V3007-06
V3008-02
V3190
V3014
V3070
V3069

by-pass 1" )*
napojovacie kusy ukončené 1" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
puzdro DLFC 1"
clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m3/hod)
mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
uzatvárací ventil NBP pre inštaláciu na výstupe (otvorené / zatvorené)
uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)* pri objednaní V3006 nutné objednať namiesto V3007-08 napojenie V3007-06
Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6“-21“
aplikácia filtrácie pre nádrže 6“-24“
napojenie vody 5/4"
1
napojenie na nádrž 2 /2“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 7,3 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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Riadiaci ventil typ: Clack WS1.5
objedn. č.

typ ventilu

V15CIDM - X
V15CIBT - Z

WS1.5 CI objemové riadenie, regenerácia 1 ½"
WS1.5 CI časové riadenie, filtrácia 1 ½"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3186EU-PL
D1199-04
V3162
18404Z
18979ZA

trafo 230/12V, 50Hz
horný kôš 1 ½"
clona preplachu pre DLFC ¾" (0,15 - 2,26 m3/hod)
stúpacia rúrka so spodným košom 2"
sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3008-02
V3190
V3079BSPT
V3014
V3071BSPT

puzdro DLFC 1"
clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m3/hod)
3
puzdro DLFC vrátane clony preplachu 1.25" (2,03 - 19,3 m /hod)
mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 12“-24“
aplikácia filtrácie pre nádrže 12“-30“
napojenie vody 1 1/2"
napojenie na nádrž 4“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 11,4 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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Riadiaci ventil typ: Clack WS2
objedn. č.

typ ventilu

V2CIDM - X
V2CIBT - Z

WS2 CI objemové riadenie, regenerácia 2"
WS2 CI časové riadenie, filtrácia 2"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3186EU-PL
D1199-04
V3080BSPT
V3008-02
V3190
18404Z
18979ZA

trafo 230/12V, 50Hz
horný kôš 1 ½"
3
puzdro DLFC vrátane clony preplachu 1.5" (2,03 - 19,3 m /hod) )*
puzdro DLFC 1" )**
3
clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m /hod)
stúpacia rúrka so spodným košom 2"
sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3649
V3414
V3473
V3076BSPT

redukcia 1 ½" x 5/4"
redukcia 5/4" x 1"
mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)* pri objednaní vybrať položku V3080BSPT alebo V3008-02 + V3190
)** pri objednaní V3008-02 nutné priobjednať V3649 a V3414
Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 12“-48“
aplikácia filtrácie pre nádrže 12“-36“
napojenie vody 2"
napojenie na nádrž 4“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 18,2 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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Riadiaci ventil typ: Clack WS2H
objedn. č.

typ ventilu

V2HDM - X
V2HBT - Z

WS2H objemové riadenie, regenerácia 2"
WS2H časové riadenie, filtrácia 2"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3461EU
V3064
V3055
V3051BSPT
V3053
18404Z
viz.kap.19
18979ZA

trafo 230/24V, 50Hz
napojenie na fľašu so závitom 4"
napojenie na fľašu s prírubou 6"
puzdro DLFC vrátane clony preplachu 2" (0,16 - 34 m3/hod) )*
svorka pre V3051BSPT
stúpacia rúrka so spodným košom 2"
spodný rozdeľovací systém
sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3076BSPT

uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)* nutné priobjednať V3053
Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 18“-63“
aplikácia filtrácie pre nádrže 18“-48“
napojenie vody 2"
napojenie na nádrž 4“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 28,4 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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Riadiaci ventil typ: Clack WS3
objedn. č.

typ ventilu

V3DT - X
V3BT - Z

WS3 objemové riadenie, regenerácia 3"
WS3 časové riadenie, filtrácia 3"

objedn. č.

nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho
ventilu

V3461EU
V3090
V3051BSPT
V3764BSPT
viz.kap.19
18979Z

trafo 230/24V, 50Hz
napojenie na fľašu s prírubou 6"
3
puzdro DLFC vrátane clony preplachu 2" (0,16 - 34 m /hod) )*
3
puzdro DLFC vrátane clony preplachu 3" (2,05 - 51,43 m /hod) )*
spodný rozdeľovací systém
sanie soľanky 1800

objedn. č.

ďalšie možné príslušenstvo

V3075BSPT
V3083BSPT

vodomer 3"
uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)* pri objednávke vybrať potrebnú veľkosť medzi V3051BSPT a V3764BSPT
Dôležité odkazy:
-

PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 18“-96“
aplikácia filtrácie pre nádrže 18“-66“
napojenie vody 3"
napojenie na nádrž 6“
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 50,0 m3/hod

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
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