Triplexný priemyselný zmäkčovací filter pre nepretržitú prevádzku typ
WGT 3910 NXT - Fleck
Základné informácie o výrobku
- plne automatický priemyselný, objemovo riadený zmäkčovací filter
- riadiaci ventil typ Fleck 3910 NXT triplex objemové riadenie
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty
- dodávka obsahuje kompletný funkčný celok bez soľných nádob pripravený
k inštalácii, veľkosť soľnej nádoby bude navrhnutá podľa požadovaných
prevádzkových podmienok, návrh filtra odporúčame vždy konzultovať
- regeneračná tabletová soľ za príplatok

Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka upravenej vody
- plná atestácia pre pitné aplikácie

Technické informácie
el. napojenie / odber
230 V, 50 Hz / 5 W
napojenie vody / odpadu
3“ / 2“ vnútorný závit
0
prevádzkový tlak vody
0,6 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.
43 C
filtre vybavené spodným 2 stupňovým filtračným systémom 16 ramien, zasoľovací systém 1800

WGT – Fleck 3910 NXT, elektronik, objemové riadenie
3

0

kapacita m x dH

2800

3200

4000

6000

Fleck 3910 NXT elektronik, triplex – objemové riadenie
elektronické
3
0 - 99 m

riadiaci ventil typ
ovládanie
rozsah nastavenia
filtračná fľaša typ
objem katexu na 1 filter / 3 filtre, l
3
prietok max., m / hod
soľná nádoba v zostave

W 3672
700 / 2100
80
nie
WGTE3910-2800

obj. č. (bez soľnej nádoby)

W 3678
800 / 2400
80
nie
WGTE3910-3200

W 4278
1000 / 3000
108
nie
WGTE3910-4000

výbava za príplatok:

W 4872
1500 / 4500
110
nie
WGTE3910-6000

obj. č.

PE soľná nádoba 500l vr. soľného dna
PE soľná nádoba 670l vr. soľného dna
PE soľná nádoba 970l vr. soľného dna
PE soľná nádoba 1500l vr. soľného dna a PE podesty
PE soľná nádoba 2000l vr. soľného dna a PE podesty
plavákový ventil SBV 2350, 1“

BTR-500K
0751K
1001K
1501K
2001K
SV-5

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg
tabuľka rozmerových hodnôt
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