Filtračné tryskové systémy
Jednoduchý spodný rozdeľovací systém
pre riadiace jednotky Fleck 7700 / 2850 / 9500 / 2910
popis

obj.č.

PVC redukcia d63 x 32 (jen pre ventil 7700)

652620

- prietok Qmax. 16 m3/hod
obrázok

variantne:
PVC redukcia d63 x 50 (ventil 2850/9500/2910)

654280

PVC matice d63 x 2“

653730

Stredový kus MSK 6, 2“ x 2“
(pre 6ks filtračných ramien)

VS-47

PVC matice 2“ s vlepenou upchávkou

653730S

Filtračné ramená 6ks

str.19.13
kompletná zostava rozdeľovačov

Dôležité odkazy:
-

prietok do Qmax 16 m3/hod
nádrž veľkosť 14“- 21“
teplota vody max.42 0C
max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
dodávka v rozloženej zostave
v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné
vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a
druhu filtrácie, viď. strana 19.13

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

stav 01.2011

strana 19.02

Filtračné tryskové systémy
Jednoduchý spodný rozdeľovací systém
pre riadiace jednotky Fleck 2850 / 9500 / 2910

- prietok Qmax. 21 m3/hod

popis

obj.č.

obrázok

PVC redukcia d63 x 50

654280

PVC matice d63 x 2“

653730

Stredový kus ATD-H60-00, 2 1/2“ x 2“
(pre 6ks filtračných ramien)

VS-105

2x Predĺženie 2 ½“ IG/AG
s filtračnými štrbinami 0,2mm

2 x VS-106

predĺženie VS-106 sa dá objednať aj
jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných
ramien u dna nádrže doporučujeme tieto
zostavy vybaviť 2ks predĺženiami

PVC upchávka 2 ½“

VS-72

Filtračné ramená 6ks

str.19.13
kompletná zostava rozdeľovačov
1 x predĺženie
2 x predĺženia

Dôležité odkazy:
-

3

prietok do Qmax 21 m /hod
nádrž veľkosť 24“- 30“
teplota vody max.42 0C
max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
dodávka v rozloženej zostave
v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné
vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a
druhu filtrácie, viď. strana 19.13

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

stav 01.2011

strana 19.02

Filtračné tryskové systémy
Jednoduchý spodný rozdeľovací systém
pre riadiace jednotky Fleck 3900
popis

obj.č.

Potrubný napojovací kus d90mm

VS-57

Stredový kus MSK 15
(pre 8ks filtračných ramien)

VS-52

2 x Predĺženie A-3100-05C
s filtračnými štrbinami 0,2mm

2 x VS-107

obrázok

predĺženie VS-107 sa dá objednať aj
jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných
ramien u dna nádrže doporučujeme tieto
zostavy vybaviť 2ks predĺženiami

PVC upchávka A-3100-05C, 4“

VS-73

Filtračné ramená 8ks

str.19.13
kompletná zostava rozdeľovačov
bez filtračných ramien
s filtračnými ramenami

Dôležité odkazy:
-

3

prietok do Qmax 34 m /hod
nádrž veľkosť 14“- 30“
teplota vody max.42 0C
max. prietok pri pretlaku min. 5 bar
dodávka v rozloženej zostave
v zostave sa nachádzajú filtračné ramená,
nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže
a druhu filtrácie, viď. strana 19.13
- je ponúkaná len zostava z robustných,
v prevádzke odskúšaných dielov

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

stav 01.2011

strana 19.02

Filtračné tryskové systémy
Dvojitý spodný rozdeľovací systém
pre riadiace jednotky Fleck 3900
popis

obj.č.

Potrubný napojovací kus d90mm

VS-57

Stredový kus MSK 15
(pre 8ks filtračných ramien)

VS-52

Prepojovač 3“

VS-75

Stredový kus MSK 15
(pre 8ks filtračných ramien)

VS-52

2 x Predĺženie A-3100-05C
s filtračnými štrbinami 0,2mm

2 x VS-107

obrázok

predĺženie VS-107 sa dá objednať aj
jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných
ramien u dna nádrže doporučujeme tieto
zostavy vybaviť 2ks predĺženiami

PVC upchávka A-3100-05C, 4“

VS-73

Filtračné ramená 2x8ks

str.19.13
kompletná zostava rozdeľovačov
bez filtračných ramien
s filtračnými ramenami

Dôležité odkazy:

prietok do Qmax 55 m3/hod
nádrž veľkosť 30“- 55“
teplota vody max.42 0C
max. prietok pri pretlaku min. 5 bar
dodávka v rozloženej zostave
v zostave sa nachádzajú filtračné ramená,
nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže
a druhu filtrácie, viď. strana 19.13
- je ponúkaná len zostava z robustných,
v prevádzke odskúšaných dielov
-

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

stav 01.2011
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Filtračné tryskové systémy
Filtračné ramená, valcové filtračné trysky
pre rozdeľovacie a filtračné systémy
Filtračné ramená – štrbiny 0,2 mm
dĺžka, mm *
113
144
175
206
237
299
361
423
485
516

pre nádrž
14“
16“
18“
21“
24“
30“
36“
42“
48“
55“

obj.č.
VS-34
VS-35
VS-36
VS-50
VS-37
VS-39
VS-40
VS-41
VS-42
VS-70

obrázok

Filtračné ramená – štrbiny 0,5 mm
dĺžka, mm *
175
206
237
299
361
423
485
516

pre nádrž
18“
21“
24“
30“
36“
42“
48“
55“

obj.č.
VS-29
VS-30
VS-38
VS-32
VS-56
VS-33
VS-55
VS-71

Filtračné ramená so
štrbinami 0,5mm majú
šedú farbu

Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,2 mm
popis
Valcová filtračná tryska 2“AG
Valcová filtračná tryska 2“AG, HV
Valcová filtračná tryska 2“AG
Valcová filtračná tryska 2“AG
Valcová filtračná tryska IG 2“x AG 2
½“

dĺžka, mm *
180
180
231
338

obj.č.
VS-17
VS-25
VS-24
VS-10

180

VS-43

obrázok

Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,5 mm
popis
Valcová filtračná tryska 2“AG
Valcová filtračná tryska 2“AG, HV

dĺžka, mm *
180
231

obj.č.
VS-26
VS-27

*) dĺžka filtračného ramena, filtračnej trysky meraná bez závitu
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk

stav 01.2011

strana 19.02

