Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 9100
objedn. č.

typ ventilu

9100/1600/2
9100/1600/3

9100/1600, objemové riadenie, 8m3, 1,
9100/1600, objemové riadenie, 40m3, 1,

1/1,5/0,25
2/3,5/0,5

9100/1600/4

9100/1600, objemové riadenie 1, SXT –
elektronik
9100/1600, objemové riadenie 1, SXT –
elektronik

1/1,5/0,25

9100/1600/5

Inj./DLFC/BLFC

2/3,5/0,5

SV – studená voda
napojenie plast 1“ vonkajší závit
Dôležité odkazy:
-

výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôs, 2x stúpacia rúrka so spodným
košom, sací ventil soľanky, plastové prepojenie medzi nádržami
PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty
model Fleck 2910 ET – elektronik, na dotaz
aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6“-16“, pozor, originál plastové prepojenie v cene medzi
nádržami umožňuje inštaláciu na max. nádrže 13“
aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
napojenie na nádrž 2 1/2“
zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 1,9 m3/hod
bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

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 duplexný typ: Fleck 9000
objedn. č.

typ ventilu

9000/1600/1

9000/6/1600, objemové riadenie 1, SXT –
elektronik

0/1,2/0,25

9000/1600/2
9000/1600/3

9000/1600, objemové riadenie, 8 m3, 1
9000/1600, objemové riadenie, 40 m3, 1

1/1,5/0,25
2/3,5/0,5

9000/1600/4

9000/1600, objemové riadenie 1, SXT –
elektronik
9000/1600, objemové riadenie 1, SXT –
elektronik

1/1,5/0,25

9000/1600/5

9000/1600/6
9000/1600/7

Inj./DLFC/BLFC

3

9000/1600, objemové riadenie, 20 m , 1, HV
do 65C
9000/1600, objemové riadenie, 100 m3, 1,
HV do 65C

2/3,5/0,5

1/1,5/0,25
2/3,5/0,5

SV – studená voda, napojenie plast 1“ vonkajší závit
HV – horúca voda, napojenie bronz 1“ vnútorný závit
Dôležité odkazy:

-

výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôs, 2x stúpacia rúrka so spodným
košom, sací ventil soľanky
prepojenie medzi nádržami:
- 9000 – 2x nerez opletená hadica 200mm za príplatok
- 9000/6 pevné plastové prepojenie v cene
PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty
model Fleck 9000 ET – elektronik, na dotaz

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6“-16“
aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
1
napojenie na nádrž 2 /2“
zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
prevádzkový tlak 2 - 8 bar
prietok pracej vody 1,9 m3/hod
bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

-

-

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 duplexný typ: Fleck 9500
objedn. č.

typ ventilu

Inj./DLFC/BLFC

Zasoľovací systém 1600:
9500/1600/1
9500/1600/2
9500/1600/3

9500/1600, objemové riadenie, 40 m3, 1 1/2“
9500/1600, objemové riadenie 1 1/2“, SXT –
elektronik
9500/1600, objemové riadenie, 40 m3, 1 1/2“, HV
do 65C

3/5/1
3/5/1
3/5/1

Zasoľovací systém 1700:
9500/1700/1
9500/1700/2
9500/1700/3

9500/1700, objemové riadenie, 200 m3, 1 1/2“
1 “
9500/1700, objemové riadenie 1 /2 , SXT –
elektronik
9500/1700, objemové riadenie, 200 m3, 1 1/2“,
HV do 65C

4c/10/2
4c/10/2
4c/10/2

napojenie bronz 1 1/2“ vnútorný závit
Dôležité odkazy:

-

výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôs, 2x stúpacia rúrka so spodným
košom, sací ventil soľanky, mosadzné prepojenie medzi nádržami
PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty
model Fleck 9500 ET – elektronik, na dotaz

-

aplikácia zmäkčenia pre nádrže 10“-24“
aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
napojenie na nádrž 4“
zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: 151 - 450 l živice
prevádzkový tlak 4 - 8 bar
prietok pracej vody 3,3 m3/hod
bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

-

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 duplexný typ: Fleck 2910
objedn. č.

typ ventilu

Inj./DLFC/BLFC

Zasoľovací systém 1600:
2910/1600/7
2910/1600/8
2910/1600/9
2910/1600/10

2910/1600, objemové riadenie, 75 m3, 2
2910/1600, NT – elektronik, vodomer plast
2910/1600, NT – elektronik, vodomer bronz
2910/1600 externé riadenie 2"

3/5/1
3/5/1
3/5/1
3/5/1

Zasoľovací systém 1700:
2910/1710/7
2910/1710/8
2910/1710/9
2910/1710/10

2910/1710, objemové riadenie, 375 m3, 2
2910/1710, NT – elektronik, vodomer plast
2910/1710, NT – elektronik, vodomer bronz
2910/1710 externé riadenie 2"

4c/10/2
4c/10/2
4c/10/2
4c/10/2

Riadiaci ventil triplexný typ: Fleck 2910
objedn. č.

typ ventilu

2910/1710/11 2910/1710, NT – elektronik, vodomer plast
2910/1710/14 2910/1710, NT – elektronik, vodomer bronz

Inj./DLFC/BLFC
4c/10/2
4c/10/2

napojenie bronz 1“ vnútorný závit
Dôležité odkazy:
-

-

výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
Duplex: cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôs, 2x stúpacia rúrka so
spodným košom, 2x sací ventil soľanky
Triplex: cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 3x horný kôs, 3x stúpacia rúrka so
spodným košom, 3x sací ventil soľanky
PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty
aplikácia zmäkčenia pre nádrže 14“-30“
aplikácia filtrácie pre nádrže 14“-21“
napojenie na nádrž 4“
zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: 151 - 600 l živice
prevádzkový tlak 4 - 8 bar
3
prietok pracej vody 5,6 m /hod
bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly
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 duplexný typ: Fleck 3900
objedn. č.

typ ventilu

3900/1800/5
3900/1800/6
3900/1800/7
3900/1800/8

3900/1800, objemové riadenie, 240 m3, 3“
3900/1800, objemové riadenie, 1200 m3, 3“
3900/1800, objemové riadenie, NT - elektronik
3900/1800, externé riadenie 3“

Inj./DLFC/BLFC
8/55/10
8/55/10
8/55/10
8/55/10

Riadiaci ventil triplexný typ: Fleck 3900
objedn. č.

typ ventilu

3900/1800/9

3900/1800, objemové riadenie, 1200 m

objedn. č.

príslušenstvo pre prevedenie duplex i triplex

18979
kapitola 19
3900/2
3900/3
18926

sanie soľanky 1700/1800
spodný rozdeľovací systém
horný zachytávač živice plast, 0,2mm
stúpacia rúrka PVC d 90 x 10mm
adaptér pre bočnú montáž

Inj./DLFC/BLFC
3

8/55/10

napojenie bronz 3“ vnútorný závit
Dôležité odkazy:
-

-

výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku
filtračnej hmoty
v cene ventilu Fleck 3900 nie je (nutné doobjednať) :
- stúpacia rúrka – distribútor (duplex 2x, triplex 3x)
- horný zachytávač živice (duplex 2x, triplex 3x)
- spodný rozdeľovací tryskový systém - podľa prevedenia kap.19
(duplex 2x, triplex 3x)
- sací ventil s vedením soľanky (duplex 2x, triplex 3x)
aplikácia zmäkčenia pre nádrže 30“-60“
aplikácia filtrácie pre nádrže 24“-42“
napojenie na nádrž 6“ – príruba
zmäkčenie, zasoľovací systém 1800: od 2000 l živice
prevádzkový tlak 4 - 8 bar
prietok pracej vody 24 m3/hod
bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly
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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