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Sortiment 101 - Iontoměničová zařízení 
 
 
Iontoměničová zařízení upravují vodu cestou výměny iontů. Zařízení se mohou používat na 
změkčování vody, dekarbonizaci, demineralizaci, deionizaci, k odstranění dusičnanů apod., právě 
v závislosti na druhu iontoměničové náplně. 
 
Účelem změkčování vody je odstranit příznaky vlivu tvrdosti vody. Tvrdost je způsobena vápenatými 
a hořečnatými ionty, které se do vody dostávají při jejím průchodu vrstvami hornin. Po jejím ohřevu se 
ionty vylučují na teplosměnných plochách a tvoří vodní, popř. kotelní kámen. 
 
K odstranění tvrdosti vody se používají tlakové filtry, které jsou 
naplněny změkčovací pryskyřicí (silně kyselým katexem). Při průtoku 
vody přes změkčovací filtr dochází k výměně vápenatých a 
hořečnatých iontů za ionty sodné. Po vyčerpání výměnné schopnosti 
je náplň regenerována nasyceným roztokem chloridu sodného 
(NaCl). Životnost změkčovací pryskyřice je při dobré údržbě 7 i více 
let. V případě nutnosti se dá náplň snadno vyměnit.  
Změkčovací filtr se skládá z tlakové nádoby, vyrobené 
z polyethylenu a zpevněné sklolaminátovým vláknem, a řídící 
jednotky, která je spojena s ventilovým rozvodem. Součástí zařízení 
je solná nádrž (solanka), která je buď samostatně stojící vedle filtru 
nebo u kabinetního typu změkčovače je celé zařízení jednodílné a 
filtrační nádoba stojí přímo v solné nádrži. 
Zařízení se dodávají jak do domovních provozů (objem náplně od 
3,5litru), tak i pro průmyslové použití (objem náplně několik set litrů). 
Množství vody, které jsou změkčovače schopné upravit mezi dvěma 
regeneracemi je závislé na velikosti zařízení a tvrdosti vstupní vody.  
 
Tlakové nádoby jsou opatřeny ovládacími prvky, které umožňují provádět regeneraci automaticky 
nebo ručně. V závislosti na požadovaném komfortu a cenové dostupnosti je možné si vybrat ze tří 
základních typů změkčovačů. 

• Typy AF s automatickým provozem – řídící jednotka sama hlídá vyčerpání nastaveného 
množství vody a poté provede regeneraci 

• Typy ECO s poloautomatickým provozem – obsluha spustí regeneraci stisknutím 
příslušného tlačítka, poté již vše probíhá automaticky 

• Typy KZV s ručním provozem – obsluha nastavuje jednotlivé fáze provozu a regenerace 
ručním ovládacím ventilem, nebo kulovými kohouty, které jsou umístěny v horní části 
změkčovače 

Blokové úpravny vody slouží pro přípravu plnící a doplňovací vody pro 
teplovodní a horkovodní systémy. Samotná úprava se skládá ze dvou 
stupňů: 

1. změkčování na iontoměničovém filtru 
2. dávkování roztoku směsi chemikálií 

Dávkování chemikálií slouží pro chemické vázání rozpuštěných plynů O2 
a CO2, k úpravě alkality a pH vody. A dále k zajištění přebytku siřičitanu 
sodného Na2SO3 a oxidu fosforečného P2O5 v oběhové vodě. 
 
Blokové úpravny vody jsou umístěny v rámu svařeném z uzavřených 
ocelových profilů. V závislosti na konkrétních požadavcích je možné si 
vybrat ze tří základních druhů úpraven. 

• Typy ABUV 150 - 350 – automatické úpravny vody, složené 
z jednoduchého změkčovače s automatickým ovládáním a 
dávkovacího zařízení 

• Typy ABUV 1 - 4 – automatické úpravny vody, složené 
z duplexního změkčovače a dávkovacího zařízení 

• Typy BUVD 1 - 4 – úpravny vody s ruční obsluhou, složené 
z jednoduchého změkčovače s ručním ovládáním a dávkovacího 
zařízení 
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Automatické změkčovací filtry jednoduché 
Typová řada AF  – ventil FLECK 

 
Typy AF 150, AF 200, AF 250, AF 350  
 
Změkčovací filtry se používají k úplnému, případně částečnému 
změkčení vody, pro nejrůznější použití. Standardně jsou plněny 
změkčovací pryskyřicí -  silně kyselým  katexem v Na+ cyklu. 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, řídící jednotky a solné nádrže. 
Nádoba změkčovače a solná nádrž stojí vedle sebe každá 
samostatně.  
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, objemově řízená 
ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení nastaveného 
množství vody, zahájí a provede regeneraci solným roztokem. 
Toto provedení změkčovačů (jednoduché) je  vhodné do provozů, 
kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu 
regenerace změkčovače. Začátek regenerace je nastaven na  2.00 
hod. noční a trvá 2 hodiny a 30 minut. Úkolem obsluhy je pouze 
občasné doplnění regenerační tabletované soli do solné nádrže. 
Příkon zařízení je 5W. 
Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na 
objemu pryskyřice ve změkčovači a tvrdosti vstupní vody. 
Vypočteme je, když hodnotu kapacity změkčovače pro našeho typu 
změkčovače vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). Výsledkem jsou m3 upravené vody. 
Pro převod jednotek platí vztah: 1mmol/l = 2mval/l = 5,6oN.  
 

 
Typy AF KM1, AF K1, AF K2 - kabinetní provedení 
 

Odlišuje se od výše uvedeného typu tím, že zabírá půdorysně méně 
místa. Celé zařízení je kompaktní, tlaková nádoba změkčovače je 
umístěna uvnitř nádoby na regenerační sůl. Jsou rovněž vybaveny 
objemově řízenou řídící jednotkou. 
Časově závislou řídící jednotkou je vybaven pouze typ AFKM1 - provádí 
regeneraci ve zvoleném  1 až 12ti  denním intervalu, bez ohledu na 
množství protečené vody.  
 
 
Potřebné instalace pro dvojdílné i kabinetní provedení:  
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3 / hod. 

 
 
Technické údaje / typ  AF KM1 AF K1 AF K2 AF 150 AF 200 AF 250 AF 350 
Průtok jmen./max. m3/hod 0,28 -1 0,28-1,2 0,68-2 0,32-1,8 0,6-2 1,32-2,5 2,5-3,5 
Objem náplně katexu litr 3,5 8,0 17,0 11,0 17,0 40 68,0 
Kapacita mol 2,1 4,8 10,2 6,6 10,2 24 40,8 
Spotřeba soli na regeneraci kg 0,7 1,6 3,4 2,2 3,4 8 13,6 
Spotřeba vody na regeneraci L 80 130 140 130 140 180 280 
Půdorysné rozměry, 
průměr filtru  

mm 420 x 220 470 x 350 470 x 350 159 208 257 334 

Výška filtru mm 510 665 1120 1 080 1080 1 350 1 590 
Výška vstupu G ¾“ mm 350 470 930 930 930 1 130 1 370 
Výška odpadu hadicí mm 400 500 960 960 960 1 160 1 400 
Průměr solné nádrže mm není není není 380 380 380 550 
Hmotnost kg 8 15 25 19 29 48 83 
Objednací číslo  01111003 01211008 01211011 01221011 01221017 01221040 01221068

 



 
 

 
Instalační schéma automatických změkčovacích filtrů AF 
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Automatické změkčovací filtry duplexní 
Typy   AF 150 D, AF 200 D, AF 250 D, AF 350 D a AF K3D – ventil Fleck 9000 

 
 
Automatické změkčovací filtry se používají ke 
změkčování vody pro nejrůznější použití.  
 
Standardně jsou plněny  silně kyselým  katexem  
v Na+ cyklu. Po vyčerpání výměnné schopnosti 
katexové náplně je její změkčovací schopnost  
plně obnovena  regenerací. Regenerace se 
provede roztokem chloridu sodného NaCl  v 
tabletované formě. 
 
Duplexní (dvojité) zapojení změkčovačů je 
vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá 
připravenost změkčovače k produkci  upravené 
vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla 
spotřebu upravené vody po dobu 3 hodin, tj. po 
dobu trvání regenerace druhé nádoby. Úkolem 
obsluhy je doplnění zásobníku regenerační 
tabletované soli. Příkon zařízení je 5W jen při 
regeneraci, jinak bez příkonu. 
 
Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob 
změkčovače, jedné ovládací jednotky  a jednoho 
zásobníku na sůl. U typu AF K3D je jedna 
z tlakových nádob změkčovače umístěna uvnitř 
nádoby na sůl – zařízení zabírá půdorysně méně 
místa. 
 
Tlakové nádoby jsou na povrchu zpevněny kompozitním materiálem. Automatika zajistí, aby po upravení  
nastaveného množství vody byla do provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané nádobě byla ihned 
provedena regenerace.   
 
 
 
Potřebné instalace: 
 

1) přívod vody G ¾“ o pracovním přetlaku 0,25 – 0,6 MPa a teplotě max. 40 oC 
2) přívod elektrické energie 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod 

 
 
Technické údaje / typ  AF 150 D AF 200 D AF 250 D AF 350 D AF K3D 
Průtok nominální m3/hod 0,32 0,68 1,32 2,5 0,68 

Průtok maximální  m3/hod 1,8 2,0 2,5 3,5 2,0 

Objem náplně jedné nádoby litr 11 17 40 75 25 

Kapacita jedné nádoby mol 6,6 10,2 24,0 45 15 

Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 2,2 3,4 8,0 13,6 5,0 

Rozměry zařízení š x h  mm 500 x 470 1120 x 600 1210 x 600 1370 x 600 680 x 470 

Celková výška filtru mm 1120 1080 1 350 1 590 1 120 

Připojovací výška vstupu mm 930 930 1 130 1 370 930 

Připojovací výška odpadu (Js ½") mm 960 960 1 160 1 400 960 

Průměr solné nádrže mm 380 380 380 550 - 

Hmotnost kg 48 58 92 166 66 

Objednací číslo  01321011 01321017 01321040 01321068 01311025 

 
 
 



 
 

INSTALAČNÍ  SCHÉMA  AUTOMATICKÝCH  ZMĚKČOVACÍCH  FILTRŮ  AF DUPLEX 
 
 
 
 

3 2 1

4

5

PŘÍVOD VODY

ODBĚR
VODY

VODOMĚR

ODPAD 
REGENERANTU

POTŘEBNÉ INSTALACE 
- přívod vody s přetlakem 200 až 600 kPa
- přívod el. proudu - zásuvka 230 V
- odpadní podlahovou vpust s hltností 1000 l/hod

Legenda: 1,2 tlakové nádoby změkčovače, 3  solná nádoba, 4  předfiltr , 
5  vzorkovací kohout
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Automatické filtry pro vysoké průtoky 
Typy AF 400 - AF  900  a  AF 400 D - AF 900 D 

 
Automatické filtry jsou určeny k úpravě vody. 
Vhodnou volbou filtrační náplně a 
regenerační techniky lze dosáhnout 
požadované kvality vody. Změkčovací filtry 
se používají ke změkčování pitné nebo 
technologické vody pro nejrůznější použití. 
Standardně jsou plněny silně kyselým  
katexem  v Na+ cyklu. 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, 
ovládací jednotky a solné nádrže.  Všechny 
činnosti filtru probíhají automaticky. 
Ovládací jednotka měří průtok vody a po 
protečení nastaveného množství vody sama 
zahájí a řídí  regeneraci. Úkolem obsluhy je 
pouze občasné doplnění regenerační soli do 
solné nádrže. Regeneraci lze také spustit 
ručně - v případě potřeby.  
Elektrický příkon zařízení je 5W. Změkčovací filtry této řady jsou vhodné pro provozy, kde jsou 
požadovány vysoké průtoky vody – 10m3/hod a vyšší. Jsou dodávány v jednoduchém nebo duplexním 
provedení. 
Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na kapacitě změkčovače která je přímo 
úměrná množství pryskyřice ve změkčovači. Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z 
tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme tvrdostí upravované vody (mmol/l) a výsledkem jsou  m3  
změkčené vody. Tvrdost vody se udává v různých jednotkách, pro které platí převod: 1 mmol/l=2 
mval/l=5,6 oN. 
 
Technické údaje / typ  AF 400 AF 500 AF 600 AF 750 AF 900 
Nominální průtok m3/hod 5,0 6,5 8,1 16 28 
Maximální průtok m3/hod 10 11,5 14,0 29 40 
Objem změkčovací pryskyřice  litr 110 200 300 420 700 
Kapacita mol 66 120 180 252 420 
Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 12,65-22 23-40 34,5-60 48,3-84 80,5-140 
Průměr filtru mm 406 555 618 770 927 
Celková výška filtru mm 1 970 1895 2 130 2 235 2 643 
Připojovací výška mm 1 869 1790 2 064 2 089 1 275 
Připojovací výška odpadu mm 1 869 1790 2 064 2 089 1 275 
Průměr solné nádrže mm 550 840 820 820 1 000 
Hmotnost při jednoduchém zapojení kg 132 210 290 380 640 
Objednací číslo  01221110 01221200 01221300 01221420 01221700 
 
Pro trvalý odběr upravené vody se volí dvojité (duplexní) zapojení, kdy jeden  filtr je v provozu a druhý  v 
regeneraci nebo v rezervě. Ostatní technické údaje z výše uvedené tabulky  zůstávají stejné. 
 
Technické údaje / typ  AF 400 D AF 500 D AF 600 D AF 750 D AF 900 D 
Objem změkč.pryskyřice  litr 2 x 110 2 x 200 2 x 300 2 x 420 2 x 700 
Kapacita mol 2 x 66 2 x 120 2 x 180 2 x 252 2 x 420 
Hmotnost při dvojitém zapojení  kg 250 400 568 748 1260 
Objednací číslo  01321110 01321200 01321300 01321420 01321700 
 
Všechny tyto změkčovače jsou stavěny na konkrétní případy individuálně. Technické údaje slouží 
pouze pro předprojektovou orientaci zájemců. Při poptávce kontaktujte naše obchodní oddělení 
pro  technickou pomoc. 
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Automatické změkčovací filtry jednoduché 
                                                   Typová řada  AF CW – ventil ECW 

 
Změkčovací filtry se používají ke změkčování pitné 
nebo technologické vody pro nejrůznější použití. 
Standardně jsou plněny změkčovací pryskyřicí -  silně 
kyselým  katexem v Na+ cyklu. 
Automatické změkčovací filtry řady AF CW jsou 
komfortní změkčovače se snadným ovládáním a 
perfektním vzhledem Objemová řídící jednotka je 
vybavena zařízením, které přepočítává zadané 
hodnoty tvrdosti vody a podle toho určí nejvhodnější 
chvíli regenerace a navíc eviduje podrobně historii 
provozu. 
Slouží jak pro domácí použití, kde tvrdost vody 
způsobuje problémy na spotřebičích a stejně  tak i pro 
systémy topné nebo chladící jako před-úprava plnící 
vody. 
 
Podmínkou správné funkce elektronického 
změkčovacího filtru je, aby byl běžně po tlakem vody z vodovodního řádu a napojen na  elektrickou síť. 
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení 
nastaveného množství vody zahájí a provede  regeneraci změkčovací náplně nasyceným roztokem chloridu 
sodného NaCl. Spotřeba el. energie je minimální, pouze na provoz elektroniky  cca 2W.  
Součástí dodávky typů AF CW 25, AF CW 30 a AF CW 70 je i montážní blok vybavený obtokovým 
ventilem. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, řídící jednotky, multifunkčního ventilu, nádoby na regenerační sůl. 
Model AF CW 70 má nádobu na sůl a tlakovou nádobu změkčovače oddělenou. U ostatních modelů AFCW  
je tlaková  nádoba změkčovače umístěna uvnitř nádoby na regenerační sůl. 
Kvalitní materiály a dílenské zpracování ve všech detailech je velkou předností této řady automatických 
změkčovačů.  
 
Tyto  změkčovače  jsou  vhodné  do  provozů,  kde  je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu 
regenerace změkčovače, tj cca 90 minut. Dobu regenerace lze snadno nastavit nejlépe je však vhodné 
zvolit například noc. 
Potřebné instalace pro dvojdílné i kabinetní provedení:  
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3 / hod. 

 
Technické údaje / typ  AF CW 11 AF CW 17 AF CW 25 AF CW 30 AF CWT 70 
Provozní tlak (min-max)  bary 3 - 6  
Pracovní teplota vody ºC 4 – 40  
Průtok maximální  m3/h 1,2 1,8 2 2,5 5 
Objem náplně katexu  litr 11 17 20 25 60 
Kapacita změkčovače  mol 6,6 10,2 12 15 36 
Výška zařízení  mm 650 1055 1230 1230 1630 
Vstup/výstup vody  ¾“ 1“ 5/4“ 
Půdorysné rozměry (š x 
h) / Průměr filtru  mm 300 x 480 300 x 480 470  470 360 

Výška vstupu  mm 530 930 1050 1050 1400 
Hmotnost  kg 20 29,5 39 44 80 
Nastavení tvrdosti surové 
vody °dH 1–50  1–50  1–95  1–95  1-120  

Možnost nastavení 
okamžité regenerace 

 Ano 

Předvolba doby začátku 
příští regenerace 

 Ano 

Nastavení reg. cyklu v 
období bez odběru vody  Ano 

(1-7 dní) 
Ano 

(1-7 dní) Ne Ano 
(1-7 dní) 

Ano 
(1-7 dní) 

Objednací číslo  01213011 01213017 01213020 01213025 01223060 
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Automatické změkčovací filtry jednoduché 
Typy AF CX s ventilem RX 

 
Změkčovací filtry se používají ke změkčování pitné nebo 
technologické vody pro nejrůznější použití. Standardně jsou 
plněny  silně kyselým  katexem  v Na+ cyklu. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, ovládací jednotky a solné 
nádrže. Je vybaveno automatickým, průtokem řízeným 
multifunkčním ventilem s procesorovou elektronikou 
a podsvíceným LED displejem.  Na něm je nepřetržitě zobrazen 
aktuální stav provozu nebo regenerace. Řídící ventily většiny 
modelů  jsou vybaveny krytem. 
 
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Ovládací jednotka 
měří průtok vody a po protečení nastaveného množství vody 
sama zahájí a řídí  regeneraci změkčovací náplně. Úkolem 
obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační soli do solné 
nádrže. Regeneraci lze také spustit  v případě potřeby ručně. 
Elektrický příkon zařízení je 5W. 
Řídící jednotky ventilů RX jsou spolehlivé a velmi sofistikované 
výrobky. Pomocí uživatelsky příjemného prostředí lze nastavit 
v podstatě jakoukoliv variantu filtrace, změkčování a celou řadu 
příbuzných procesů. Z výrobního podniku dostanete však 
zařízení nastavené tak, jak bude nejlépe vyhovovat Vašim 
požadavkům a způsobu užití, takže nebudete mít potřebu 
cokoliv nastavovat. 

Typy AF CX 150 – 400 jsou dvojdílné, nádoba změkčovače a nádoba na 
regenerační sůl jsou odděleny. 
Kabinetní typy AF CX05, AF CX10, AF CX17, AF CX25 se odlišují od výše 
uvedených typů  pouze tím, že zabírají půdorysně méně místa. Celé zařízení 
je kompaktní, tlaková nádoba změkčovače je umístěna uvnitř nádoby na 
regenerační sůl.  
Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na kapacitě 
změkčovače, která je přímo úměrná množství pryskyřice ve změkčovači. 
Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ 
změkčovače vydělíme  tvrdostí upravované vody (mmol/l) a výsledkem jsou  
m3  změkčené vody. Tvrdost vody se udává v různých jednotkách, pro které 
platí převod: 1 mmol/l=2 mval/l=5,6 oN. 
 
Potřebné instalace pro dvojdílné i kabinetní provedení: 
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 H 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3 / hod. 
 

Technické údaje/ 
Typ 

 
AF 

CX150 
AF 

CX200 
AF 

CX250 
AF 

CX350 
AF 

CX400 
AF CX05 AF CX10 AF CX17 AF CX25 

Provozní tlak min/max  bar 1,5 / 6  

Pracovní teplota vody ºC 5 – 40 

Průtok maximální  m3/h 1,8 2  2,3  3,5  10,0 1  1,2  1,8  2 

Objem náplně katexu  l 11 17  40  68 110 4 8 17  25 

Kapacita změkčovače  mol 6,6 10,2  24  40,8 66 2,4 4,8 10,2  15 

Výška změkčovače  mm 1025 1025 1260  1530 1970 460 670 1120 1120 
Připojovací výška 
vstup/výstup  

mm 935 935 1145 1370 1869 370 490 930 930 

Hmotnost 
změkčovače  

kg 19 25 50 83 132 8 17 25 33 

Průměr změkčovače/ 
Půdorysné rozměry 
(šxh) 

mm 159 208 257 334 406 
240  x 
430 

350 x 
470 

350 x 
470 

350 x 
470 

Objednací číslo  0122401
1 

0122401
7 

0122404
0 

0122406
8 

0122411
0 

0121400
5 

0121401
0 

0121401
7 

0121402
5 
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Automatické změkčovací filtry duplexní 
Typy  AF CX 10D, AF CX 150D, AF CX 200D, AF CX 250D, AF CX 350D, AF CX 400D s ventilem RX  

 
 
Automatické změkčovací filtry se používají ke změkčování 
vody pro nejrůznější použití jak v průmyslu, tak i pro 
domácnosti  
 
Standardně jsou plněny  silně kyselým  katexem  v Na+ cyklu 
v potravinářské kvalitě. Po vyčerpání výměnné schopnosti 
katexové náplně je její změkčovací schopnost  plně 
obnovena  regenerací. Regenerace se provede roztokem 
chloridu sodného NaCl  připraveného ze soli v tabletované 
formě. 
 
Duplexní (dvojité) zapojení změkčovačů je vhodné pro 
provozy, kde je potřebná stálá připravenost změkčovače k produkci  upravené vody. Regenerace jedné 
z nádob trvá asi hodinu a 20minut. Změkčovač elektronicky měří spotřebovanou vodu a zahájí regeneraci 
po vyčerpání nastaveného množství upravené vody. Toto množství 
je závislé od typu změkčovače a tvrdosti vstupní vody. Úkolem 
obsluhy je jen občasné doplnění zásoby regenerační tabletované 
soli.  
 
Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob, které jsou zpevněny 
kompozitním materiálem, jedné automatické ovládací jednotky a 
jednoho zásobníku na sůl.  
 
Automatika zajistí, aby byla v provozu vždy záložní nádoba a na 
vyčerpané nádobě byla ihned provedena regenerace.   
 
 
 
Potřebné instalace: 
 

1) přívod vody G 1“ o pracovním přetlaku 0,25 – 0,6 MPa a teplotě max. 40 oC 
2) přívod elektrické energie 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod 

 
 
 
 

Technické údaje / typ  AF CX 
10 D 

AF CX 
150 D 

AF CX   
200 D 

AF CX   
250 D 

AF CX   
350 D 

AF CX   
400 D 

Průtok nominální m3/hod 0,25 0,32 0,68 1,32 2,0 2,3 

Průtok maximální m3/hod 1,2 1,8 2,0 2,5 3,0 3,2 

Objem náplně jedné nádoby litr 8 11 17 40 68 110 

Kapacita jedné nádoby mol 4,8 6,6 10,2 24,0 40,8 66 

Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 1,6 2,2 3,4 8,0 13,6 22 

Rozměry zařízení š x h mm 500 x 320 500 x 470 1120 x 600 1210 x 600 1370 x 600 2100 x 1000 

Celková výška filtru mm 600 1025 1025 1 350 1 590 1970 

Připojovací výška vstupu mm 475 930 930 1 130 1 370 1870 

Připojovací výška odpadu (Js ½") mm 505 960 960 1 160 1 400 1900 

Průměr solné nádrže mm - 380 380 380 550 960 

Hmotnost kg 25 48 58 92 166 252 

Objednací číslo  01314008 01324011 01324017 01324040 01324068 01324110 
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Automatické filtry změkčovací a odželezňovací 
Typy AF STX s ventilem RX 

 
 
 
Automatické filtry řady AF STX jsou určeny pro úpravu vody 
s vysokým obsahem tvrdosti, železa a manganu. Filtr je naplněn 
speciální iontoměničovou pryskyřicí, která zachytí ionty tvrdosti, 
železa i manganu a nahradí ve vodě ionty sodíku. Po vyčerpání 
výměnné schopnosti pryskyřice je její schopnost automaticky 
obnovena při procesu regenerace pomocí roztoku chloridu sodného.  
Výjimečnost použité pryskyřice spočívá v konstrukci jednotlivých 
jejích elementů a schopnosti regenerovat i zachycené kationty železa 
a manganu, které standardní katexové pryskyřice sice zachytí, ale už 
se z nich při regeneraci neodstraní a tím pryskyřici znehodnotí.  
Zařízení se skládá z tlakové nádoby osazené multifunkčním ventilem 
a zásobní nádrže regenerantu. Tlaková nádoba a zásobní nádrž stojí 
vedle sebe, každá samostatně (u dvojdílného provedení AF STX 
150-400) nebo je tlaková nádoba uvnitř zásobní nádrže (kabinetní 
provedení AF STX 05-25). Řídící ventil s procesorovou elektronikou 
a podsvíceným LED displejem, zobrazuje aktuální stav provozu nebo 
regenerace.  
Regeneraci lze také kdykoliv zahájit  ručně. 
Provedení automatických filtrů s jednou pracovní nádobou 
(jednoduché provedení) je vhodné do provozů nebo rodinných domů 
a všude tam, kde je možné po dobu regenerace akceptovat 
neupravenou vodu na výstupu z filtru. Čas začátku regenerace se 
nejčastěji nastavuje na noční hodiny (např. 02:00), ale lze ji nastavit 
na jakoukoli dobu podle požadavků na provoz. Příkon zařízení je 
zanedbatelný cca do 5W. 
 
Potřebné instalace: 
  
1) přívod vody G 3/4", AF STX 350 G1“, AF STX 400 G2“, přetlak 0,2 -0,6 MPa,  teplota 5 - 40 oC 
2) elektrická instalace: zásuvka 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti alespoň 1 m3 / hod 
 
 

Technické údaje / 
typ 

AF STX 
05 

AF STX  
10 

AF STX  
17 

AF STX 
25 

AF STX 
150 

AF STX 
200  

AF STX 
250  

AF STX 
350  

AF STX 
400 

Průtok maximální 
(m

3
/hod) 

1 1,2 2 2 1,8 2 2,3 3,5 8,8 

Celkový objem náplně 
(litr) 4 8 17 25 11 17 40 68 110 

Kapacita filtru (mol) 2,8 5,6 11,9 17,5 7,7 11,9 28 47,6 77 

Pracovní přetlak 
(MPa) 0,2 – 0,6 

Pracovní teplota max. 
( oC) 40 

Elektrické napájení 
(V/Hz/VA) 230 / 50 / 5 

Průměr filtru /Půdorys 
(mm) 240x430 350x470 350x470 350x470 159 208 257 334 406 

Výška filtru (mm) 460 670 1120 1120 1025 1025 1 250 1 530 1970 

Výška vstupu a 
výstupu vody (mm) 370 490 930 930 935 935 1 135 1 395 1869 

Hmotnost (kg) 8 17 25 33 19 25 50 83 132 

Objednací číslo 01215005 01215010 01215017 01215025 01225011 01225017 01225040 01225068 01225110 
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Automatické změkčovací a odželezňovací filtry 
duplexní 

Typy  AF STX 150D, AF STX 200D, AF STX 250D, AF STX 254D, AF STX 350D, AF STX 400D 
s ventilem RX  

 
 
Automatické filtry řady AF STX D jsou určeny pro úpravu 
vody s vysokým obsahem tvrdosti, železa a manganu. Filtr 
je naplněn speciální iontoměničovou pryskyřicí, která zachytí 
ionty tvrdosti, železa i manganu a nahradí ve vodě ionty 
sodíku. Po vyčerpání výměnné schopnosti pryskyřice je její 
schopnost automaticky obnovena při procesu regenerace 
pomocí roztoku chloridu sodného.  
Výjimečnost použité pryskyřice spočívá v konstrukci 
jednotlivých jejích elementů a schopnosti regenerovat i 
zachycené kationty železa a manganu, které standardní 
katexové pryskyřice sice zachytí, ale už se z nich při 
regeneraci neodstraní a tím pryskyřici znehodnotí.  
 
Duplexní (dvojité) zapojení filtrů je vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá připravenost filtru 
k produkci upravené vody. Regenerace jedné z nádob trvá asi hodinu a 20minut. Filtr elektronicky měří 
spotřebovanou vodu a zahájí regeneraci po vyčerpání nastaveného množství upravené vody. Toto 
množství je závislé od typu filtru a tvrdosti vstupní vody. Úkolem obsluhy je jen občasné doplnění zásoby 
regenerační tabletované soli.  
 
Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob, které jsou zpevněny kompozitním materiálem, jedné 
automatické ovládací jednotky a jednoho zásobníku na sůl.  
 
Automatika zajistí, aby byla v provozu vždy záložní nádoba a na vyčerpané nádobě byla ihned provedena 
regenerace.   
 
  
 
 
Potřebné instalace: 
 

1) přívod vody G 1“ o pracovním přetlaku 0,25 – 0,6 MPa a teplotě max. 40 oC 
2) přívod elektrické energie 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod 

 
 
 
 

Technické údaje / typ  AF STX 
150 D 

AF STX   
200 D 

AF STX   
250 D 

AF STX 
254 D 

AF STX   
350 D 

AF STX   
400 D 

Průtok nominální m3/hod 0,32 0,68 1,32 1,5 2,0 2,3 

Průtok maximální m3/hod 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 3,2 

Objem náplně jedné nádoby litr 11 17 40 50 68 110 

Kapacita jedné nádoby mol 7,7 11,9 28,0 35,0 47,6 77 

Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 2,2 3,4 8,0 10,0 13,6 22 

Rozměry zařízení š x h mm 500 x 470 1120 x 600 1210 x 600 1210 x 600 1370 x 600 2100 x 1000

Celková výška filtru mm 1025 1025 1 350 1590 1 590 1970 

Připojovací výška vstupu mm 930 930 1 130 1370 1 370 1870 

Připojovací výška odpadu (Js ½") mm 960 960 1 160 1400 1 400 1900 

Průměr solné nádrže mm 380 380 380 380 550 960 

Hmotnost kg 48 58 92 122 166 252 

Objednací číslo  01325011 01325017 01325040 01325050 01325068 01325110 

 
 
 



IONTOMĚNIČOVÁ ZAŘÍZENÍ - ZMĚKČOVAČE                                SORTIMENT 101.4 
 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Automatické filtry změkčovací a odželezňovací pro 
vysoké průtoky 

 

Typy AF ST 400 - AF  ST 900  a  AF ST 400 D - AF ST 900 D 
 
Automatické filtry jsou určeny k úpravě 
vody s vysokým obsahem tvrdosti, 
železa a manganu. Vhodnou volbou 
filtrační náplně a regenerační techniky 
lze dosáhnout požadované kvality vody. 
Filtr je naplněn speciální 
iontoměničovou pryskyřicí, která zachytí 
ionty tvrdosti, železa i manganu a 
nahradí ve vodě ionty sodíku. Po 
vyčerpání výměnné schopnosti 
pryskyřice je její schopnost automaticky 
obnovena při procesu regenerace 
pomocí roztoku chloridu sodného.  
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, 
ovládací jednotky a solné nádrže.  
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení 
nastaveného množství vody sama zahájí a řídí regeneraci. Úkolem obsluhy je pouze občasné 
doplnění regenerační soli do solné nádrže. Regeneraci lze také spustit ručně - v případě 
potřeby.  
Elektrický příkon zařízení je 5W. Automatické filtry této řady jsou vhodné pro provozy, kde jsou 
požadovány vysoké průtoky vody – 10m3/hod a vyšší. Jsou dodávány v jednoduchém nebo 
duplexním provedení. 
 
Technické údaje / typ  AF ST 400 AF ST 600 AF ST 750 AF ST 900 
Nominální průtok m3/hod 5,0 8,1 16 28 
Maximální průtok m3/hod 10 14,0 29 40 
Objem pryskyřice  litr 110 300 420 700 
Kapacita mol 77 210 294 490 
Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 12,65-22 34,5-60 48,3-84 80,5-140 
Průměr filtru mm 406 618 770 927 
Celková výška filtru mm 1 970 2 130 2 235 2 643 
Připojovací výška mm 1 869 2 064 2 089 1 275 
Připojovací výška odpadu mm 1 869 2 064 2 089 1 275 
Průměr solné nádrže mm 550 820 820 1 000 
Hmotnost při jednoduchém zapojení kg 132 290 380 640 
 
Pro trvalý odběr upravené vody se volí dvojité (duplexní) zapojení, kdy jeden filtr je v provozu a 
druhý v regeneraci nebo v rezervě. Ostatní technické údaje z výše uvedené tabulky zůstávají 
stejné. 
 
Technické údaje / typ  AF ST 400 D AF ST 600 D AF ST 750 D AF ST 900 D
Objem pryskyřice  litr 2 x 110 2 x 300 2 x 420 2 x 700 
Kapacita mol 2 x 77 2 x 210 2 x 294 2 x 490 
Hmotnost při dvojitém zapojení  kg 250 568 748 1260 
 
Všechny tyto změkčovače jsou stavěny na konkrétní případy individuálně. Technické 
údaje slouží pouze pro předprojektovou orientaci zájemců. Při poptávce kontaktujte naše 
obchodní oddělení pro technickou pomoc. 



IONTOMĚNIČOVÁ ZAŘÍZENÍ - ZMĚKČOVAČE                                SORTIMENT 101.5 
 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Katexové změkčovače vody poloautomatické 
Typová řada ECO 

 
 
Změkčovací filtry se používají ke změkčování vody pro nejrůznější použití.  
Parametry tohoto změkčovače ho předurčují všude tam, kde potřebu 
množství upravené vody lze předvídat, odběry vody jsou pravidelné nebo 
naopak jen nárazové, ale vždy s vědomím obsluhy, aby ta mohla na  
změkčovači ručně spustit automatickou regeneraci. Jako vhodné se jeví 
instalace do rodinných domků, nebo topných systémů s ručním dopouštěním 
vody a malými úbytky. Velkou výhodou informované obsluhy je, že moment 
zahájení regenerace má plně pod svou kontrolou. Pak už se tento 
změkčovač neliší od automatických provedení. 
 
Součástí dodávky změkčovače ECO 150 – 350 je plastová nádoba pro 
rozpouštění  regenerační soli. Pro regeneraci katexové náplně pro tento typ 
změkčovače je možno použít jak tabletovanou tak krystalickou regenerační 
sůl NaCl. 
 
Změkčovače ECO05 – ECO17 jsou v kabinetním provedení, tlaková nádoba 
změkčovače je uvnitř nádoby na regenerační sůl – mají tedy menší 
prostorové nároky. 
 
Jednotlivé fáze regenerace změkčovače jsou ovládány bez účasti obsluhy  
multifunkčním ventilem. Během změkčování pak může být ventil odpojen 
od elektrické sítě. 
Regenerace změkčovací náplně je spouštěna obsluhou filtru manuálně, zmáčknutím spouštěcího tlačítka 
na ventilu změkčovače. Poté  jednotlivé fáze regenerace probíhají automaticky. V průběhu regenerace 

není možno ze změkčovače odebírat vodu.  
 
Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na kapacitě 
změkčovače, která je přímo úměrná množství pryskyřice ve změkčovači. 
Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ 
změkčovače vydělíme tvrdostí upravované vody (mmol/l) a výsledkem jsou  m3  
změkčené vody. Tvrdost vody se udává v různých jednotkách, pro které platí 
převod: 1 mmol/l=2 mval/l=5,6 oN. 
 
Součástí dodávky není vodoměr ani další armatury jako zpětné klapky případně 
oddělovače vodovodního řádu. 
 
 

 
 
Technické údaje/ Typ  ECO 150 ECO 200  ECO 250  ECO 350 ECO 05  ECO 10  ECO 17 
Provozní tlak min/max  bar 2 / 6  

Pracovní teplota vody ºC 5 – 40 

Celková doba regenerace min cca 60 

Průtok maximální  m3/h 0,32-1,8 1,8  2,3  3,5  1  1,2  1,8  

Objem náplně katexu  l 11 17  40  68  5  10  17  

Kapacita změkčovače  mol 6,6 10,2  24  40,8  3  6  10,2  

Výška změkčovače  mm 1 025 1025 1260  1530 510 670 1120 
Připojovací výška 
vstup/výstup  mm 925 925 1145 1370 370 490 930 

Hmotnost změkčovače  kg 19 25 50 83 8 17 25 
Průměr změkčovače/ 
Půdorysné rozměry (šxh) mm 159 208 257 334 240  x 430 350 x 470 350 x 470 

Objednací číslo  01628011 01628017 01628040 01628068 01618005 01618010 01618017 

 



IONTOMĚNIČOVÁ ZAŘÍZENÍ – ZMĚKČOVAČE                               SORTIMENT 101.6 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Katexové změkčovače vody 
Typová řada KZV  – ruční řízení 

 
Typy KZV 150C, KZV 200C, KZV 250C, KZV 350C – dvojdílné provedení 
 
Katexové změkčovače vody se používají ke změkčování vody pro 
nejrůznější použití. Standardně jsou plněny změkčovací pryskyřicí -  
silně kyselým  katexem v Na+ cyklu. 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, multifunkčního ovládacího 
ventilu a solné nádrže. Nádoba změkčovače a solná nádrž stojí 
vedle sebe každá samostatně.  
 
Změkčovací filtr je charakterizován objemem upravené vody během 
jednoho pracovního cyklu. Po vyčerpání výměnné schopnosti iontů 
katexové náplně je tato vždy obnovena regenerací chloridem 
sodným (NaCl - kuchyňská sůl). 
 
Jednotlivé fáze činnosti změkčovače jsou ovládány multifunkčním 
ventilem s ruční obsluhou. Množství vody upravené mezi dvěma 
regeneracemi závisí na objemu pryskyřice ve změkčovači a tvrdosti 
vstupní vody. Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) 
odečtenou z tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme   tvrdostí 
napájecí vody (mmol/l).  Pro převod jednotek platí vztah: 
1 mmol/l=2 mval/l = 5,6oN. Výsledkem jsou m3 upravené vody. 
 
Po protečení vypočítaného množství upravené vody je nutno spustit 
regeneraci náplně změkčovače. Fáze regenerace změkčovače jsou 
přestavovány pootočením kola ovládacího ventilu do jednotlivých 
označených poloh. K zařízení dodáváme do provozu odolný stručný 
návod takže regeneraci zvládne i naprostý laik. 

 
Typ KZV 108- provedení nerez 
 

KZV 108 je vhodný do provozů, kde se předpokládá malá spotřeba 
upravené vody. 
 
Tlaková nádoba změkčovače KZV 108 je vyrobena z nerezové oceli. 
Jednotlivé fáze činnosti změkčovače jsou ovládány ručním ventilem 
v přední části změkčovače.  
 
Změkčovač KZV 108 je standardně vybaven vodoměrem pro měření 
množství upravené vody.  Tento údaj je třeba sledovat pro určení stavu, 
kdy je nutno změkčovací náplň regenerovat. 
 
Změkčovače s ručním řízením nevyžadují připojení k elektřině. 
Regeneraci změkčovací náplně zahájí obsluha změkčovače 
v době, kdy je to pro provoz změkčovače nejvhodnější.  
 

 
Technické údaje / typ   KZV 108 KZV 150C KZV 200C KZV 250C KZV 350C
Prac. přetlak min./max. MPa 0,1/0,6 0,2/0,6 
Prac. teplota maximální °C 40 
Průtok max. m3/hod 1 1,6 1,8 2,3 3,3 
Objem náplně katexu litr 8 11 17 40 68 
Kapacita mol 4,8 6,6 10,2 24 40,8 
Průměr filtru  mm 180 160 208 257 334 
Výška filtru mm 410 1025 1025 1350 1500 
Celková doba regenerace min 50 - 60 cca 60 cca 60 cca 60 cca 60 
Hmotnost kg 8 19 25 50 93 
Objednací číslo  01616008 01624011 01624017 01624040 01624068 
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Katexové změkčovače vody patronové 
Typová řada KZP 

 
Filtrační patrona je plněna hmotou podle účelu použití. Nejčastěji se plní změkčovací pryskyřicí, ale také 
mixedbedy nebo  aktivním uhlím apod. Hmota po vyčerpání se neregeneruje v patroně, ale mění se za 
čerstvou – aktivní.  Vyčerpaná  hmota se regeneruje hromadně ve specializovaných provozech, mimo 
pracoviště uživatele. 
 

Typ  KZP 16 

Katexový změkčovač vody KZP 16 se používá ke změkčování vody pro nejrůznější použití. Standardně je 
plněn 16ti litry silně kyselého katexu v Na+ cyklu.  
V příslušenství jsou armatury, potřebné pro dálkový odečet spotřeby a automatizaci dopouštění upravené 
vody na základě výstupů z MaR topného systému. 
Množství vody v m3 upravené mezi dvěma regeneracemi vypočteme, když hodnotu kapacity (9,6 mol)  
vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). Tvrdost vody může být udána v různých jednotkách, pro které 
platí převod: 1 mmol/l = 2 mval/l = 5,6o N. 
Změkčovač je možno dodat také bez příslušenství a používat jej jako přenosný k plnění teplovodních 
systémů změkčenou vodou.  
 
 

 
 
 
 
Technické údaje  změkčovače KZP 16 
Průtok maximální m3/h 1,5 
Objem náplně změkčovací pryskyřice litr 16 
Kapacita   mol 9,6 
Maximální provozní teplota oC 40 
Provozní tlak kPa 150 - 600 
Průměr nádoby   mm 159 
Vstup surové vody inch 1/2" 
Výstup upravené vody inch 3/4" 
Připojovací výška vstupu vody mm 960 
Připojovací výška výstupu vody mm 1 030 
Hmotnost změkčovače  kg 21 
Napětí cívky solenoidového ventilu V/Hz 230/50 
Konstanta vodoměru G ½“ litr/ impulz 10 
Objednací číslo  01825016 
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Patrona mixedbed  
Typová řada MBP 

 
 
Mixedbedové patrony se používají v provozech, kde jsou kladeny vysoké 
požadavky na čistotu vody. Při průchodu vody přes patronu dochází 
k demineralizaci vody, tzn. k odstranění veškerých iontů z vody (jak 
kationů, tak i anionů). 
 
Filtrační patrona je plněna hmotou mixedbed. Hmota se po vyčerpání 
neregeneruje v patroně, ale mění se za čerstvou – aktivní. Vyčerpaná  
hmota se regeneruje hromadně ve specializovaných provozech, mimo 
pracoviště uživatele. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
                      

            Hlavice filtru 
 
 
 
 

Technické údaje   MBP 0817 MBP 0635 MBP 0835 MBP 1044 
Průtok maximální m3/h 1,2 1,8 2 2,3 
Objem náplně  litr 10 13 25 48 
Maximální provozní teplota oC 40 
Provozní tlak kPa 150 - 600 
Průměr nádoby   mm 208 159 208 257 
Vstup surové vody inch 3/4" 
Výstup upravené vody inch 3/4" 
Připojovací výška vstupu vody mm 470 935 935 1145 
Připojovací výška výstupu 
vody mm 470 935 935 1145 

Kapacita pro brněnskou vodu litr 800 1040 2000 3840 
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Automatické blokové úpravny vody jednoduché 
Typy ABUV 150/1, 200/1, 250/1, 350/1 

 
Automatická bloková úpravna vody ABUV splňuje požadavky 
na provoz kotelen s občasnou obsluhou a zaručuje dodávku 
kvalitně upravené vody do systému dle ČSN 07 7401. Pro 
výtlak do topného systému používá vodovodního tlaku. 
 
Doplňování vody do systému je možné zahájit buď   ručně 
nebo automaticky v závislosti na regulačních prvcích 
systému. 
 
Úpravny tohoto typu  jsou osazeny jednoduchým 
automatickým změkčovačem a jednou dávkovací  jednotkou 
na  korekční směsnou chemikálii. Jsou vhodné do provozů, 
kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu 
regenerace změkčovače.  
 
V okamžiku doplňování systému je do protékající změkčené 
vody elektromagnetickým membránovým čerpadlem 
dávkováno přesné množství směsné chemikálie z plastového 
zásobníku. 
 
Úkolem obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační soli 
a chemikálie do zásobníků. 
 
Úpravna se dodává vybavená solnou nádrží a prvotní náplní regenerační soli a směsné chemikálie. 
 
 
 
Potřebné instalace:  
1) přívod vody G 3/4" 
2) el.instalace 230 V/50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3/hod. 
 
 
Technické údaje  / typ  ABUV 150  ABUV 200  ABUV 250 ABUV 350 
Přetlak napájecí vody MPa 0,2 - 0,6 
Maximální pracovní teplota oC 40 
Elektrické napájení V/Hz 230 / 50 
Příkon VA 30 
Nominální průtok l/h 320 680 1 320 2 500 
Maximální průtok l/h 1 800 2 000 2 500 2 500 
Objem náplně změkč.pryskyřice l 11 17 40 68 
Kapacita mol 6,6 10,2 24 40,8 
Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 2,2 3,4 8 15,8 
Rozměry úpravny šířka/hloubka mm 800 / 450 
Připojovací výška vstupu mm 850 850 850 1 230 
Připojovací výška výstupu mm 580 580 580 950 
Připojovací rozměr odpadu Js 1/2" mm 960 960 1 070 1 430 
Průměr solné nádrže mm 380 380 380 500 
Hmotnost kg 30 40 54 94 
Objednací číslo  01421011 01421017 01421040 01421068 
 



 

Vstup vody G 3/4"

Hloubka úpravny 450 mm

Výstup vody G 3/4"

800 mm

495

785
900

φ400

Solná nádoba

Změkčovač

Vzorkovací  
kohout 

Dávkovací čerpadlo

Výstup odpadní vody

Impulsní vodoměr

SCHEMA ZAPOJENÍ AUTOMATICKÉ ÚPRAVNY VODY ABUV 150-350

 
 

 

 

 

 

Velikost úpravny Rozměr L 
ABUV 150 1 060 mm 
ABUV 200 1 060 mm 
ABUV 250 1 180 mm 
ABUV 350 1 300 mm 
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Typy ABUV 1/1, 2/1, 3/1 a 4/1 
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rovni MaR. 

kovací  jednotkou na korekční 
měsnou chemikálii. 

 a udržování požadovaného přebytku fosfátů. 

Bloková úpravna vody  splňuje požadavky na 
provoz kotelen s občasnou obsluhou a zaručuje 
dodávku kvalitně upravené vody dle ČSN 07 7401 
do topného systému. Výstup upravené vody 
z úpravny se děje pod tlakem vodovodního řádu. 
Do topného systému s vyšším provozním tlakem 
se použije zvyšovací čerpadlo s přerušovací 
nádrží. Doplňování vody do systému je možné 
zahájit buď ručně nebo automaticky v závislosti na 
ú
 
Úpravna je osazena  duplexním  automatickým 
změkčovačem a  dáv
s
 
 
Řídící jednotka dvojitého změkčovače po vyčerpání kapacity prvního filtru automaticky přepíná provoz na 
druhý, přičemž se první regeneruje, a tím je automatická úpravna vody schopna vodu upravovat 
nepřetržitě. Úkolem obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační soli a chemikálie do zásobníků. V 
okamžiku doplňování systému je do protékající změkčené vody elektromagnetickým membránovým 
čerpadlem dávkováno přesné množství směsné chemikálie z plastového zásobníku. Směsná chemikálie 
zajistí korekci pH, alkality, odkysličení vody 
 
Přívod a odběr vody se závitem G 3/4" jsou umístěny při pohledu zepředu na pravé straně úpravny z 
boku.. Úpravna se dodává vybavená solnou nádrží a prvotní náplní regenerační soli a směsné 
chemikálie. 
 
 
Potřebné instalace:  
1) přívod vody G 3/4" 
2) el.instalace 230 V/50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3/hod. 
 
 
Technické údaje / typ  ABUV 1/1 ABUV 2/1 ABUV 3/1 ABUV 4/1 
Přetlak napájecí vody MPa 0,2 – 0,6 
Maximální pracovní teplota o C 40 
Elektrické napájení V / Hz 230 / 50 
Nominální průtok l/h 320 680 1 320 2 500 
Maximální průtok l/h 2 000 2 000 2 500 3 500 
Objem náplně změkčovací pryskyřice l 2x11 2x17 2x40 2x68 
Kapacita jedné láhve mol 6,6 10,2 24 40,8 
Spotřeba NaCl na 1 regeneraci kg 1,3 3,1 7,8 15 
Šířka úpravny mm 960 1 050 1 150 1 300 
Hloubka úpravny mm 650 
Připojovací výška vstupu mm 850 850 850 1 230 
Připojovací výška výstupu mm 580 580 580 950 
Výška  mm 1 060 1 060 1 250 1 550 
Hmotnost  kg 50 68 96 176 
Objednací číslo  01521011 01521017 01521033 01521068 
 



 

              

 

 
 
 
 
 
 

Velikost úpravny Rozměr L 
ABUV 1/1 1 060 mm 
ABUV 2/1 1 060 mm 
ABUV 3/1 1 180 mm 
ABUV 4/1 1 300 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup vody G 3/4" Výstup vody G 3/4"

495

L

785

400 mm

Vzorkovací
kohout

Solenoidový
ventil

Impulsní 
vodoměr 

Zásobník
chemikálií

Dávkovací
čerpadlo

Solná 
nádoba

Nádoby 
změkčovače

Výstup
odpadní vody

SCHEMA ZAPOJENÍ AUTOMATICKÉ ÚPRAVNY VODY ABUV 1/1, 2/1, 3/1, 4/1

Hloubka úpravny 450 mm

1115 mm
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Blokové úpravny vody ručně regenerované 
Typová řada BUVD C 

 
Bloková úpravna vody slouží k přípravě změkčené a 
chemicky upravené vody pro plnění teplovodních a 
horkovodních systémů a k doplňování jejich ztrát v souladu s 
ČSN 07 7401. 
Pro výtlak do topného systému používá vodovodního tlaku. 
Úpravna je umístěna v rámu svařeném z uzavřených 
ocelových profilů.  
Za účelem změkčování vody je úpravna vybavena  
změkčovacím filtrem,  kde se dosáhne  snížení tvrdosti vody 
předepsané normou. Při průtoku vody přes katexové lože 
změkčovače dochází k odstraňování iontů vápníku a hořčíku 
z vody,  přičemž jsou nahrazovány ionty sodíku. 
Dále je úpravna vybavena dávkovací nádobou na 
chemikálie. Přidáním chemikálií je třeba zajistit alkalizaci 
vody a chemické vyvázání kyslíku přítomného ve vodě. 
 
U typů BÚVD 1C a 2C se provádí dávkování všech  roztoků 
chemikálií pomocí jedné dávkovací nádoby. 
 
Typy  BÚVD 3C a 4C navíc umožňují dávkování roztoku ze 
zásobní nádrže  pomocí přesného dávkovacího čerpadla v 
množství, které je závislé na průtoku vody při doplňování a je 
regulováno automaticky. V blízkosti instalace úpravny se musí 
nacházet  zásuvka el.energie napětí 230 V / příkon 20 W. 
 
Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na 
objemu pryskyřice ve změkčovači. Vypočteme je, když 
hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ 
změkčovače vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). 
Výsledkem jsou  m3 upravené vody.  
 
Převod pro jednotky tvrdosti: 1 mmol/l = 2 mval/l = 5,6oN. 
 
Technické údaje / typ  BUVD 1C BUVD 2C BUVD 3C BUVD 4C 
Pracovní přetlak MPa 0,6 
Pracovní teplota maximální oC 40 
Připoj.rozměry:vstup,výstup inch G ½“ 
Připojovací výška vstupu mm 1 400 
Připojovací výška výstupu mm 650 
Výkon max. l/hod 1 200 1 500 1 200 1 500 
Výkon kotelny (orientačně) kW do 500 do 1 000 do 500 do 1000 
Objem katexu  litr 11 22 11 22 
Kapacita  mol 6,6 13,2 6,6 13,2 
Rozměry: šířka mm 600 700 600 700 
                 hloubka  mm 500 

výška mm 1 450 
Hmotnost  kg 40 57 45 62 
Objednací číslo  01725011 01725022 01727011 01727022 
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Montážní blok 
Typ EC MB1 

 

 

 

 

 

Montážní blok je určen pro připojení změkčovacích filtrů typových řad  AF,  ECO, 
případně KZV.  
 
Je vybaven dvěma uzavíracími kohouty (1, 2), které slouží k oddělení vstupu a 
výstupu změkčovače tak, aby změkčovač mohl být odpojen např. z důvodu 
údržby apod. Během této doby je přes obtok dodávána neupravovaná voda. 
Další částí je obtokový ventil (3), který se otevírá nástrčným klíčem. Montážní 
blok je vybaven také vzorkovacím kohoutem na odběr vzorků upravené vody. 
Navíc má montážní blok otvor G½“ se zátkou pro případné připojení  

odvodňovacího ventilu.  
Montážní blok je zhotoven 
z mosazi. Těsnění jsou vyrobena 
z kvalitní pryže - směsi Buna-N. 
 
Propojení se změkčovačem se provede pomocí páru 
pancéřových hadic, které nejsou součástí dodávky. Je 
možno je objednat zvlášť podle potřebné délky. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technické údaje  
Tlaková třída  PN 10 
Max. teplota vody 90°C 
Připojení  1“ 
Průtokový součinitel Kv (m3/hod při 
tlakové ztrátě 1 bar) 7,2 

Objednací číslo 01900003 
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Montážní blok 
Typ RX-F70 

 

Montážní blok typu RX-F70 je určen pro připojení změkčovacích filtrů typových řad  AF,  AF CW, AF 
CX, ECO nebo KZV k vodovodnímu řádu.  

Slouží k připojení změkčovačů vody k vodovodnímu řádu tak, aby změkčovač mohl být snadno odpojen 
např. z důvodu údržby. V případě potřeby umožní obtok změkčovače. Po  dobu odstávky změkčovače je 
dodávána neupravená voda. Montážní blok také umožní domíchávání tvrdé vody k vodě změkčené. 
Manipulace s tímto typem montážního bloku je velmi jednoduchá.  

 
 
 
Propojení se změkčovačem se provede pomocí páru pancéřových hadic, které nejsou součástí dodávky. 
Je možno je objednat zvlášť. 
 

Montážní blok RX-F70 dodáváme samostatně nebo v kompletu s filtrem mechanických nečistot. 
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Sortiment 102 – Filtry a filtrační zařízení 
 
 
Filtrační zařízení má velkou škálu možností použití a typů. Nejčastější použití nacházejí tyto filtry 
v oblasti odželeznění a odmanganování vody a při odstraňování mechanických nečistot. Mezi další 
možnosti použití patří dechlorace, odkyselování vody apod.  
 
Ke snížení obsahu železa a manganu ve vodě slouží odželezňovací a 
odmanganovaní filtry. Železo způsobuje nepříjemný zápach vody, 
rezavý zákal a vznik sedimentů. Tyto sedimenty pak způsobují 
usazeniny v trubkách, ucpávají přívody do praček, WC, bojlerů apod. 
Mangan se projevuje ve vodě tzv. „mastnými skvrnami“, které 
způsobují nevzhledné skvrny na prádle, které se dají jen velmi těžko  
odstranit. 
 
Filtry na odželeznění a odmanganování mohou mít různé provedení. 
Může se jednat o malé filtry s výměnnou vložkou, např. typ AQUA, do 
kterého se vkládá speciální vložka. Po vyčerpání své schopnosti se 
vložka jednoduše vymění za novou. Dalším typem zařízení je tlakový 
filtr, který se skládá z tlakové nádoby s multifunkčním ventilem a solné 
nádrže. Filtry jsou naplněny přírodním zeolitem, typ tohoto zeolitu je 
určen na základě parametrů vstupní vody. Činnosti filtru jsou řízeny 
buď ručně nebo  automaticky, kdy po protečení nastaveného množství 
vody proběhne automaticky regenerace solným roztokem. 
 

Filtry mechanických nečistot slouží k odstranění hrubších nečistot z vody. Filtry 
ochrání rozvody vody před bodovou korozí, ucpanými čerpadly, vodoměry, 
kapajícími kohoutky v důsledku poškození těsnění apod.  
 
Tyto filtry mohou mít nejrůznější provedení, které závisí na kvalitě upravované 
vody, požadavcích zákazníka. Filtr může být tlaková nádoba s ručním ovládacím 
ventilem, naplněná křemičitým pískem. Další možností jak odstranit mechanické 
nečistoty jsou filtry typu Pineco, SYR, FIP, AY, kde dochází k zachycování 
nečistot na sítku, které je nutné po nějaké době vyprat.  
Dalším typem filtru jsou filtry s výměnnou vložkou. Tyto filtry jsou v nejrůznějším 
provedení, např. pro horkou vodu, pro vysoké průtoky, typ AQUA. Jako výměnné 
vložky se používají vinuté vložky, které jsou tvořeny dutinkou na kterou je 
navinuto polypropylenové hedvábí. Hustota návinu a tím i stupeň filtrace je 
volitelný od 0,5 do 100 µm. Dalším typem je lisovaná polypropylenová vložka 
nebo celulózová vložka. Tyto vložky se po upotřebení většinou vyměňují za nové, 
některé se po vyprání dají použít opakovaně. 

 
Pro dechloraci vody se používají filtry s náplní z aktivního uhlí. K odkyselení vody se 
používá jako náplň polovypálený dolomit. Filtry mnohou být tlakové nádoby s ručním 
ovládacím ventilem. Všechny funkce těchto filtrů jsou stejné, rozdíl je pouze v použité 
filtrační náplni. Stejně tak se mohou používat i malé filtry s výměnnou vložkou. Kde 
se taktéž po vyčerpání účinnosti vymění filtrační vložka za novou.  
 
Zejména pro domácnosti se dají využít filtry s polyfosfátem, který brání usazování 
vodního kamene na ohřívačích vody, automatických pračkách. Obsažené polyfosfáty 
rovněž zvyšují pH vody a tím brání korozi potrubí. Dalším speciálním typem filtru je 
filtr sprchový, jež obsahuje náplň z aktivního uhlí. Odstraňuje z vody chlor, chloramin, 
těžké kovy, eliminuje bakterie a zabraňuje dehydrataci pokožky. Snižuje lámavost 
vlasů, tvorbu lupů, zabraňuje zhoršení ekzémů a lupénky. 
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Automatické filtry odželezňovací a odmanganovací 
Typy AF CRX s ventilem RX 

 
 
Automatické  filtry řady AF CRX jsou určeny ke snížení obsahu 
železa a manganu ve vodě a  současně slouží pro úpravu  
tvrdosti vody.  Filtr je naplněn čištěným přírodním zeolitem. 
Typ tohoto zeolitu se volí v závislosti na vlastnostech 
upravované vody. Návrh složení filtru je věcí odborného 
posouzení, ke kterému je nutný chemicko-fyzikální rozbor 
surové vody. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, multifunkčního ventilu a 
zásobní nádrže regenerantu. Tlaková nádoba  a zásobní nádrž 
stojí vedle sebe, každá samostatně.  
  
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Multifunkční 
ventil řídí průběh provozu filtru a regenerace náplně 
v závislosti na jeho nastavení. Nastavení ventilu se provede 
podle zvolené technologie úpravy vody. Po vyčerpání kapacity 
zeolitu je kapacita obnovena automatickou regenerací. 
Regeneraci lze také kdykoliv zahájit  ručně. 
 
Jednoduché provedení automatických filtrů je vhodné do 
provozů nebo domácností, všude tam,  kde je možné po dobu 
regenerace (cca20min) akceptovat neupravenou vodu na 
výstupu z filtru. Regenerace lze naplánovat například na noční dobu. Příkon zařízení je cca 5W. 
 
 
Potřebné instalace: 
  
1) přívod vody G 3/4", příp. 1“, přetlak 0,2 -0,6 MPa,  teplota 5 - 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti alespoň 1 m3 / hod. 

 
 
Technické údaje / typ  AF 250 CRX20 AF 350 CRX25 
Pracovní přetlak MPa 0,2 – 0,6 
Pracovní teplota max. oC 40 
Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 5 
Průtok nominální m

3
/hod 0,5 1 

Průtok maximální  m
3
/hod 2 4 

Celkový objem náplně  litr 28 56 
Průměr filtru  mm 257 357 
Výška filtru mm 1 250 1 530 
Výška vstupu a výstupu vody mm 1 135 1 395 
Výška odpadu hadicí Js 12,5 mm 1 130 1 390 
Hmotnost kg 60 130 
Objednací číslo  02123040 02123070 
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Automatické filtry odželezňovací a odmanganovací 
Typy AF CR s ventilem FLECK 

 
Typy AF 250 CR a AF 350 CR 
 
Automatické  filtry řady AF CR jsou určeny ke snížení obsahu 
železa a manganu ve vodě a  současně slouží pro úpravu  tvrdosti 
vody. Filtr je naplněn čištěným přírodním zeolitem. Typ tohoto 
zeolitu se volí v závislosti na vlastnostech upravované vody. Návrh 
složení filtru je věcí odborného posouzení, ke kterému je nutný 
chemicko-fyzikální rozbor surové vody. 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, multifunkčního ventilu a 
zásobní nádrže regenerantu. Tlaková nádoba  a zásobní nádrž 
stojí vedle sebe, každá samostatně.  
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Zařízení bývá 
vybaveno  objemově řízenou ovládací jednotkou - ta  měří průtok 
vody a po protečení nastaveného množství vody zahájí a provede 
regeneraci nasyceným solným roztokem. Alternativně může být 
vybaveno časově řízenou ovládací hlavou, která zahájí a provede 
automaticky regeneraci filtračního lože po nastaveném časovém 
intervalu, bez ohledu na množství protečené vody.  
Regeneraci lze také kdykoliv zahájit  ručně. 
Jednoduché provedení automatických filtrů je  vhodné do 
provozů nebo domácností, všude tam,  kde je možné po dobu regenerace akceptovat neupravenou vodu 
na výstupu z filtru. Regenerace lze naplánovat například na noční dobu. Příkon zařízení je cca 5W. 
 
Typ AF 250D CR 
 
Duplexní (dvojité) zapojení filtrů je vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá připravenost filtru 
k produkci  upravené vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla spotřebu upravené vody po dobu 3 
hodin, tj. po dobu trvání regenerace. Úkolem obsluhy je  doplnění zásobníku regenerační tabletované 
soli. Příkon zařízení je 5W jen při regeneraci jinak bez příkonu. 
 Zařízení se skládá ze dvou tlakových nádob filtru a jedné ovládací jednotky. Automatika zajistí, aby po 
upravení  nastaveného množství vody byla do provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané 
provedena regenerace.  Další částí je nádoba na regenerační sůl. 
Pro správnou funkci duplexního filtru je nutno zajistit minimální tlak vody v hodnotě 3 bary (0,3 MPa). 
 
Potřebné instalace: 
  
1) přívod vody G 3/4", příp. 1“, přetlak 0,2 -0,6 MPa,  teplota 5 - 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti alespoň 1 m3 / hod. 

 
 
Technické údaje / typ  AF 250 CR AF 350 CR AF 250D CR 
Pracovní přetlak MPa 0,3 – 0,6  
Pracovní teplota oC 40 
Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 30 
Průtok nominální m3/hod 0,8 1,3 0,8 

Průtok maximální  m3/hod 1,3 2 1,3 
Objem náplně CR litr 28 56 2 x 28 
Spotřeba soli na regeneraci kg 4 6 4 
Průměr filtru  mm 257 334 257 
Výška filtru mm 1 250 1 590 1 250 
Připojovací rozměr vstupu mm 1 030 1 370 1 030 
Výška odpadu hadicí Js 1/2" mm 1 009 1 371 1 009 
Hmotnost kg 46 83 87 
Objednací číslo  02121040 02121070 02221040 
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Automatické filtry odželezňovací a odmanganovací 
Typy AF PX s ventilem RX 

 
 
Automatické filtry řady AF PX jsou určeny ke snížení obsahu železa, 
manganu a sirovodíku z vody. Filtr je naplněn přírodní filtrační hmotou Pyrolox  
(chemickým složením MnO2) na podložní vrstvě z křemičitého písku. Provoz 
filtru je řízen automatickým řídícím ventilem. Návrh konkrétního modelu filtru je 
věcí odborného posouzení, ke kterému je nutný chemicko-fyzikální rozbor 
surové vody a zadání požadovaného průtoku. 
 
Pro udržení vysokého dlouhodobého provozu filtru je vhodné dávkovat oxidační 
činidla. např. vstřiky chlornanu sodného. Tímto bude, jako vedlejší efekt, voda 
bakteriálně zajištěna. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby a multifunkčního ventilu. Všechny činnosti 
filtru probíhají automaticky. Multifunkční ventil řídí průběh provozu filtru a 
proplach filtračního lože v závislosti na jeho nastavení. Proplach lze také 
kdykoliv zahájit ručně. 
 
Během zpětného proplachu filtrační náplně jsou vypláchnuty nahromaděné 
nečistoty. Po dobu zpětného proplachu je nutno zajistit dostatečný průtok a tlak 
vody. Zařízení musí být napojeno na odpad. Proplach je nastaven na noční 
hodiny, nastavení lze jednoduše změnit. Příkon zařízení je cca 5W. 
 
 
Potřebné instalace: 
  
1) přívod vody G 3/4", příp. 1“, přetlak 0,2 -0,6 MPa,  teplota 5 - 35 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti alespoň 1 m3 / hod. 

 
  
 
  
 
Technické údaje / typ  AF PX150 AF PX200 AF PX250  AF PX350  AF PX400
Pracovní přetlak MPa 0,2 – 0,6 

Pracovní teplota max. oC 35 

Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 5 

Průtok nominální m
3
/hod 0,3 0,5 0,8 1,7 2,0 

Průtok maximální  m
3
/hod 1,5 2 2,3 4 4 

Průměr filtru  mm 159 208 257 334 406 

Výška filtru mm 1025 1025 1 260 1 530 1970 
Hmotnost orientačně kg 25 40 95 160 220 
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Tlakové filtry univerzální 
Univerzální typová řada 

 
Tlakové filtry  slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických nečistot), 
nežádoucích rozpuštěných látek z vody, k dechloraci vody, odkyselení apod. při tlaku 
až 0,6MPa. 
 
Filtr je plněn vhodnou kombinací filtračních materiálů, které se volí na základě 
složení vody a požadavcích na úpravu vody. Jako náplň se používá křemičitý písek, 
aktivní uhlí, polovypálený dolomit apod. Nahromaděné nečistoty se z filtračního lože 
odstraní vypráním vodou do odpadu.  
 
Filtr se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné 
sklolaminátovým vláknem. Rozměry nádoby jsou zvoleny na základě výpočtu 
z filtrační rychlosti a charakteru filtrace. Nabízíme řadu tlakových filtrů určených 
k odstranění mechanických nečistot, dechloraci a odkyselení vody. Je možné tento 
filtr dodat i bez náplně, pouze tlaková nádoba s ventilem. 
  
Jednotlivé fáze činnosti filtru jsou jednoduše nastaveny ručně ovládaným  
multifunkčním ventilem filtru. Filtr musí být vybaven manometry na vstupní a také na 
výstupní straně filtrovaného media. 
 
Praní u tohoto typu filtru je ruční. Obsluha praní zahájí podle velikosti tlakové ztráty, tj. podle úrovně 
zanešení filtru a nebo podle proběhu doby od posledního praní 
. 
 
 
Multifunkční ventil filtru 
Vstup/výstup vody......................................1“ F 
Výstup do odpadu......................................1“ F 
Průměr základny........................................21/2“ 
 
 
Význam symbolů na multifunkčním ventilu filtru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Společné technické údaje tlakového filtru (typ navrhneme podle prov. parametrů) 
Pracovní náplň  Závisí na velikosti a druhu NL 
Minimální přetlak napájecí vody MPa 0,3 
Maximální přetlak napájecí vody MPa 0,6 
Pracovní teplota oC 5 – 40 
Maximální provozní průtok m3/hod 5 
Objem náplně litrů 14, 20, 45, 70 
Průměr tlakové nádoby mm 159, 200, 256, 350 
Výška filtru mm 1200 -1550 
Objednací číslo  02333065 
 

Symbol Popis Význam 

 
FILTER 

Provozní 
fáze – 

filtrace vody 

 

BACK 
WASH 

Zpětné praní 
15 minut 

 

FAST 
RINSE 

Rychlé praní 
5-10 minut 
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Tlakové filtry nerozpuštěných látek pískové 
Typová řada FS X56 

 
Tlakové filtry  slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických nečistot) 
z vody při tlaku až 0,6MPa. 
 
Filtr FS X56 je plněn vhodnou kombinací filtračních materiálů (křemičitý písek), které 
se volí na základě složení vody. 
Zachycování mechanických nečistot probíhá na filtračním loži. Nahromaděné 
nečistoty  se z filtračního lože odstraní vypráním  vodou do odpadu. 
 
Filtr FS X56  se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné 
sklolaminátovým vláknem. Rozměry nádoby jsou zvoleny na základě výpočtu 
z filtrační rychlosti a charakteru filtrace. Nabízíme typovou řadu tlakových filtrů těchto 
typů : FS 256, FS 356. 
 
Pro zachycení písku je nádoba vybavena zcezovacími elementy. Jednotlivé fáze 
činnosti pískového filtru jsou jednoduše nastaveny ručně ovládaným multifunkčním 
ventilem filtru. Filtr musí být vybaven manometry na vstupní a také na výstupní straně 
filtrovaného media. 
 
Praní u tohoto typu filtru je ruční. Obsluha praní zahájí podle velikosti tlakové ztráty, 
tj. podle úrovně zanešení filtru a nebo podle proběhu doby od posledního praní 
. 
 
 
Multifunkční ventil filtru 
Vstup/výstup vody......................................1“ F 
Výstup do odpadu......................................1“ F 
Průměr základny........................................21/2“ 
 
 
Význam symbolů na multifunkčním ventilu filtru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technické údaje  FS 256 FS 356 
Pracovní náplň  Křemičitý písek 
Minimální přetlak napájecí vody MPa 0,3 
Maximální přetlak napájecí vody MPa 0,6 
Pracovní teplota oC 5 – 40 
Maximální provozní průtok m3/hod 5 
Objem náplně litrů 40 65 
Průměr tlakové nádoby mm 257 334 
Výška filtru mm 1260 1530 
Objednací číslo  02333040 02333065 

 

Symbol Popis Význam 

 
FILTER 

Provozní 
fáze – 

filtrace vody 

 

BACK 
WASH 

Zpětné praní 
15 minut 

 

FAST 
RINSE 

Rychlé praní 
5-10 minut 
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Automatické tlakové filtry 
Typová řada AFM 

 
Tlakové filtry  slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických 
nečistot), nežádoucích rozpuštěných látek z vody (např. železa, manganu) 
k odstranění zápachu, k dechloraci vody, odkyselení apod., při tlaku až 0,6MPa. 
 
Filtr AFM je plněn vhodnou kombinací filtračních materiálů, které se volí na 
základě složení vody a požadavcích na úpravu vody. Jako náplň se používá 
např. křemičitý písek pro odstranění mechanických nečistot. K odstranění železa 
a manganu se využívají např. hmoty Birm, Hydroantracit, Greensand apod. Pro 
eliminaci zápachu a taktéž k dechloraci vody se jako filtrační medium používá 
aktivní uhlí. Je možné dodat aktivní uhlí z kokosových skořápek či černého uhlí 
ve vhodně zvolené zrnitosti, na základě účelu úpravy vody. Jako odkyselovací 
filtrační náplň se volí polovypálený dolomit, který současně se zvýšením 
hodnoty pH zvyšuje i obsah vápenatých a hořečnatých iontů. 
 
Zachycování nečistot probíhá na filtračním loži. Nahromaděné nečistoty se 
z filtračního lože odstraní vypráním vodou do odpadu. Praní u tohoto typu 
filtru probíhá podle velikosti tlakové ztráty, tj. podle úrovně zanešení (filtr musí 
být vybaven manometry na vstupní a na výstupní straně) a nebo automaticky 
podle proběhu doby od posledního praní. Některé hmoty je nutné pro znovu 
obnovení filtrační schopnosti regenerovat. Např. hmotu Greensand 
regenerujeme roztokem manganistanu draselného, který si připravíme do 
regenerační nádoby stojící samostatně vedle filtru. 
 
Filtr AFM  se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné 
sklolaminátovým vláknem, popř. regenerační nádoby. Velikost filtru je zvolena 
na základě výpočtu z filtrační rychlosti, požadovaného průtoku vody a 
charakteru filtrace. Pro zachycení filtračního materiálu je nádoba vybavena 
zcezovacími elementy. Jednotlivé fáze činnosti filtru řízeny automaticky multifunkčním ventilem s 
procesorovou elektronikou a podsvíceným LED displejem. Na něm je nepřetržitě zobrazen aktuální stav 
provozu nebo praní.  
 
Řídící jednotky ventilů RX jsou spolehlivé a velmi sofistikované výrobky. Pomocí uživatelsky příjemného 
prostředí lze nastavit v podstatě jakoukoliv variantu filtrace a celou řadu příbuzných procesů. Z výrobního 
podniku dostanete však zařízení nastavené tak, jak bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům a 
způsobu užití, takže nebudete mít potřebu cokoliv nastavovat. 
 
Potřebné instalace: 
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40°C 
2) elektrická instalace 230 V / 50 H 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3 / hod. 
 
 
Technické údaje/ Typ  AFM 150 AFM 200 AFM 250 AFM 350 AFM 400 
Provozní tlak 
min/max  

bar 3 / 6  

Pracovní teplota vody ºC 5 – 40 
Objem náplně  l 14 20 45 70 110 
Průtok max. (při filtr. 
rychlosti 10m/h) 

m3/h 0,18 0,32 0,5 0,85 1,3 

Výška filtru  mm 1025 1025 1260  1530 1970 
Připojovací výška 
vstup/výstup  

mm 935 935 1145 1370 1869 

Průměr filtru/  
Půdorysné rozměry 
(šxh) 

mm 159 208 257 334 406 
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Pro zvolení vhodné velikosti filtračního zařízení slouží jednoduché grafy závislosti filtrační rychlosti na 
požadovaném průtoku vody. 
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Automatické tlakové filtry pískové 
Typová řada AFM 

 
Tlakové filtry  slouží  pro odstranění nerozpuštěných látek (mechanických 
nečistot), při tlaku až 0,6MPa. 
 
Filtr AFM je plněn vhodnou kombinací filtračních materiálů, které se volí na 
základě složení vody a požadavcích na úpravu vody. Jako náplň se používá 
např. křemičitý písek.  
 
Zachycování nečistot probíhá na filtračním loži. Nahromaděné nečistoty se 
z filtračního lože odstraní vypráním vodou do odpadu. Praní u tohoto typu 
filtru probíhá podle velikosti tlakové ztráty, tj. podle úrovně zanešení (filtr musí 
být vybaven manometry na vstupní a na výstupní straně) a nebo automaticky 
podle proběhu doby od posledního praní. 
 
Filtr AFM  se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné 
sklolaminátovým vláknem. Velikost filtru je zvolena na základě výpočtu z filtrační 
rychlosti, požadovaného průtoku vody a charakteru filtrace. Pro zachycení 
filtračního materiálu je nádoba vybavena zcezovacími elementy. Jednotlivé fáze 
činnosti filtru řízeny automaticky multifunkčním ventilem s procesorovou 
elektronikou a podsvíceným LED displejem. Na něm je nepřetržitě zobrazen 
aktuální stav provozu nebo praní.  
 
Řídící jednotky ventilů RX jsou spolehlivé a velmi sofistikované výrobky. Pomocí 
uživatelsky příjemného prostředí lze nastavit v podstatě jakoukoliv variantu 
filtrace a celou řadu příbuzných procesů. Z výrobního podniku dostanete však 
zařízení nastavené tak, jak bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům a 
způsobu užití, takže nebudete mít potřebu cokoliv nastavovat. 
 
Potřebné instalace: 
1) přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40°C, přívod vody G 3/4" (AFM 150-200), G 1“ (AFM 250-400) 
2) elektrická instalace 230 V / 50 H 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3 / hod. 
 
 
Technické údaje/ Typ  AFM 150 AFM 200 AFM 250 AFM 350 AFM 400 
Provozní tlak min/max  bar 3 / 6  
Pracovní teplota vody ºC 5 – 40 
Objem náplně  l 14 20 45 70 110 
Průtok max. (při filtr. 
rychlosti 10m/h) m3/h 0,18 0,32 0,5 0,85 1,3 

Výška filtru  mm 1025 1025 1260  1530 1970 

Připojovací výška 
vstup/výstup  

mm 935 935 1145 1370 1869 

Průměr filtru/  
Půdorysné rozměry 
(šxh) 

mm 159 208 257 334 406 
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Pro zvolení vhodné velikosti filtračního zařízení slouží jednoduché grafy závislosti filtrační rychlosti na 
požadovaném průtoku vody. 
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Filtr nerez velkokapacitní 
Typ FKS3 

 

 

Filtr nerez velkokapacitní je určen pro filtrovaní jak studené, tak i teplé vody 
všude tam, kde je potřeba velké množství přefiltrované vody. Své využití nachází 
např. v potravinářském průmyslu, nemocnicích, restauracích, školách apod.  
 
 
Vyznačuje se velkou plochou filtrace, snadnou výměnou filtračních vložek a 
snadnou údržbou. Filtr je vyroben z nerez oceli a je opatřen víkem pro snadnou 
výměnu filtračních vložek. Pevnost svařované konstrukce zajišťuje dlouhodobou 
životnost filtru. Filtr je vybaven montážním podstavcem. 
 
 
Do filtru se vkládají 3ks vinutých polypropylenových filtračních vložek. 
Doporučená porezita vložek je 5 µm o velikosti 2,5×40“. Pro teploty media vyšší 
jak 40°C je nutné volit příslušnou vložku, která je určena právě pro vyšší teploty. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technické údaje  Jednotka Hodnota 
Provozní teplota °C max. 80 
Provozní tlak bar max. 10 
Připojení (vstup, výstup) inch G2 
Výška filtru mm 1600 
Průměr filtru mm 168 
Objednací číslo   
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Filtr nerez velkokapacitní 
Typ FKS5 

 

 

Filtr nerez velkokapacitní je určen pro filtrování jak studené, 
tak i teplé vody všude tam, kde je potřeba velké množství 
přefiltrované vody. Své využití nachází např. v potravinářském 
průmyslu, nemocnicích, restauracích, školách apod.  
 
 
Vyznačuje se velkou plochou filtrace, malou ztrátou tlaku, 
snadnou výměnou filtračních vložek a snadnou údržbou. Filtr je 
vyroben z nerez oceli a je opatřen víkem pro snadnou výměnu 
filtračních vložek. Robustní konstrukce z nerezové oceli 
zajišťuje trvanlivost. Víko je opatřeno uzávěrem a utěsněno „O“ 
kroužkem. Filtr je vybaven montážním podstavcem. 
 
 
Do filtru se vkládá 5ks vinutých polypropylenových filtračních 
vložek. Doporučená porezita vložek je 5 µm o velikosti 2,5×40“. 
Pro teploty media vyšší jak 40°C je nutné volit příslušnou 
vložku, která je určena právě pro vyšší teploty. 
  
 
 
Technické údaje  Jednotka Hodnota 
Provozní teplota °C max. 93 
Provozní tlak bar max. 6,8 
Průtok  m3/h max. 20 
Připojení (vstup, výstup) inch G2 
Výška filtru mm 1100 
Průměr filtru mm 210 
Objednací číslo  02558984 
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Filtry s výměnnou filtrační vložkou 
Typ AQ 10, AQ 20 

 
 
Filtry AQ  jsou určeny pro různé typy filtrování  vody. Do pouzdra filtru se vkládá filtrační vložka podle 
požadovaného typu filtrace: 
 

 omyvatelná vložka vyrobená z polyesterové sítě s filtrační schopností 80 µm 
 filtrační vložka z vinutého nebo lisovaného polypropylenu. Je tvořena perforovanou dutinkou, na 

kterou je navinuto polypropylenové hedvábí. Používá se pro filtraci nerozpuštěných látek, jako je 
písek, rez, kal, drobné nečistoty. Stupeň filtrace je volitelný  od 0,5  do 100 µm. Životnost vložky 
je závislá na použití vhodného stupně filtrace, na množství přefiltrované suspenze, koncentraci a 
velikosti částic v suspenzi, charakteru částic apod.  

 patrona naplněná aktivním uhlím za účelem  dechlorace vody 
 patrona naplněná katexem za účelem změkčení vody 
 další typy patron naplněné filtrační hmotou navrženou podle individuální potřeby. 

 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou nádobou byl dostatečný prostor pro manipulaci při výměně 
nebo čistění vložky. 
 

 
Typ AQ 10“ s převlečnou maticí 
 
Hlava filtru a převlečná matka jsou vyrobeny ze zesíleného polypropylénu, pouzdro 
filtru z  polykarbonátu. 
Filtrovaná kapalina  je přiváděna do těla filtru po vnějším obvodu vnitřku hlavy a 
odváděna středem hlavy. 
 
 
 
Typ AQ 10“ HW červený pro horkou vodu 
 
 
Polyamidové tělo filtru určené pro systémy s horkou vodu je 
zhotoveno z polyamidu vyztuženého sklolaminátem. Závity na 
vstupu a výstupu filtrované kapaliny jsou mosazné. Do těla filtru 
se vkládá filtrační vložka vhodná pro horkou vodu. 

 
 
 
 

 
 
 
Typ AQ 10“ HW nerezový pro horkou vodu 
 
 
Tělo filtru zhotovené z nerezavějící oceli vhodné pro systémy s horkou vodou. Do těla filtru se 
vkládá filtrační vložka podle požadovaného typu filtrace určená pro systémy s horkou vodou. 
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Typ  AQ 10“  ¼“ bílý 
 
Může být využit pro rozličné filtrační systémy, např. pro filtry mechanických nečistot,  filtry 
s aktivním uhlím za účelem dechlorace vody, změkčovací filtry, předfiltraci pro reversní 
osmózu a další. Podle požadované úpravy se do pouzdra vkládá příslušná vložka. Je 
vyroben z polypropylénu. Je vybaven dvěma o-kroužky na těsnění mezi hlavou a 
pouzdrem na filtrační vložku. Filtrovaná kapalina  je přiváděna do těla filtru po vnějším 
obvodu vnitřku hlavy a odváděna středem hlavy. Vstup a výstup kapaliny je na hlavě filtru 
přehledně vyznačen. 
 

 
 
 
Typ AQ 20“  
 
 
 
Může být využit pro rozličné filtrační systémy, např. pro filtry mechanických nečistot,  filtry 
s aktivním uhlím za účelem dechlorace vody,  předfiltraci pro reversní osmózu a další. 
Podle požadované úpravy se do pouzdra vkládá příslušná vložka.  
Je vyroben ze zesíleného polypropylénu. Na těsnění mezi hlavou a pouzdrem na filtrační 
vložku je použit o-kroužek. Filtrovaná kapalina je přiváděna do těla filtru po vnějším 
obvodu vnitřku hlavy a odváděna středem hlavy. Hlava filtru je vybavena 
odvzdušňovacím ventilem. Vstup a výstup kapaliny je na hlavě filtru přehledně vyznačen. 
Vhodný jak pro domácí tak pro průmyslové použití. 
 
 

 
 
Technické údaje / typ  AQ 10 

s převlečnou 
maticí 

AQ 10 HW 
červený 

AQ 10  
HW nerez AQ 10 bílý AQ 20 

Připojení – vnitřní závit  ¾",1“ ¾“ ¾“ 1/4“ ¾“ 
Výška filtru mm 300 310 300 295 570 
Stavební délka mm 121 124 87 110 130 
Max. provozní tlak MPa 0,6 
Max. provozní teplota °C 40 85 40 40 
Objednací číslo  02557334, 

02557344 02558834 02558934 02558414 02558634 

 
 
 
Doplňky 
 
 
Klíče pro filtry AQ      Držáky pro filtry AQ 
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Filtry s výměnnou filtrační vložkou 
Typ BB 10, BB 20 

 
 
Filtry typu BB  jsou určeny pro různé typy filtrování  vody.  
 
Je vyroben ze zesíleného polypropylénu. Na těsnění mezi hlavou a pouzdrem na filtrační vložku je použit 
o-kroužek. Filtrovaná kapalina je přiváděna do těla filtru po vnějším obvodu vnitřku hlavy a odváděna 
středem hlavy. Hlava filtru je vybavena odvzdušňovacím ventilem. Vstup a výstup kapaliny je na hlavě 
filtru přehledně vyznačen. Vhodný jak pro domácí tak pro průmyslové použití. 
 
Do pouzdra filtru se vkládá filtrační vložka podle požadovaného typu filtrace: 
 

 omyvatelná vložka vyrobená z polyesterové sítě s filtrační schopností 80 µm 
 filtrační vložka z vinutého nebo lisovaného polypropylenu. Je tvořena perforovanou dutinkou, na 

kterou je navinuto polypropylenové hedvábí. Používá se pro filtraci nerozpuštěných látek, jako je 
písek, rez, kal, drobné nečistoty. Stupeň filtrace je volitelný  od 0,5  do 100 µm. Životnost vložky 
je závislá na použití vhodného stupně filtrace, na množství přefiltrované suspenze, koncentraci a 
velikosti částic v suspenzi, charakteru částic apod.  

 patrona naplněná aktivním uhlím za účelem  dechlorace vody 
 patrona naplněná katexem za účelem změkčení vody 
 další typy patron naplněné filtrační hmotou navrženou podle individuální potřeby. 

 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou nádobou byl dostatečný prostor pro manipulaci při výměně 
nebo čistění vložky. 
 
 
Technické údaje / typ  BB 10“ BB20“ 
Připojení–vnitřní závit  1“,5/4“,6/4“ 1“,5/4“,6/4“ 
Výška filtru mm 335 600 
Průměr filtru mm 185 185 
Průtok l/min 50 66 
Max.provozní tlak (při 20°C) bary 6 
Max.provozní teplota oC 40 
Objednací číslo  02558544 02558754 

 
 
 
 
Doplňky 
 
Klíč pro BB filtr 
 

 
 
Universální klíč pro filtry typu BB 10“ a BB 20“. 
 
 

 
 
 
Držák kovový pro filtry BB 
 
Jednoduchý kovový držák pro filtry BB 10“ a BB 20“. 
Rozměry (hloubka x šířka x výška): 16,5 x 11 x 13 cm. 
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Filtry s výměnnou filtrační vložkou 
Typová řada  DP DS 

 

Typ JUNIOR 7“ DP DS, SENIOR 10“ DP DS 
 
Filtry JUNIOR a SENIOR jsou určeny pro různé typy filtrování  vody. Hlava filtru je vyrobena ze 
zesíleného polypropylénu, pouzdro filtru z polykarbonátu, šroubení z vysoce kvalitního high-strength 
plastu. 
Filtrovaná kapalina  je přiváděna do těla filtru po vnějším obvodu vnitřku hlavy a odváděna středem hlavy. 
Do průhledného pouzdra filtru se vkládá filtrační vložka podle požadovaného typu filtrace. Znečištění 
vložky je indikováno jejím  zbarvením a tlakovou ztrátou filtru. 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou nádobou byl dostatečný prostor pro manipulaci při výměně 
nebo čistění vložky. 
Výhodou tohoto filtru je možnost instalace na vodorovné i svislé potrubí.  
 

 
  

 
Filtr je složen z 
 

• hlavy filtru ze zesíleného polypropylénu 
• šroubení ¾“ i 1“ z high-strength plastu 
• setu pro vodorovné nebo svislé upevnění 
• pouzdra filtru z polykarbonátu 
• součástí balení je i montážní klíč a kroužek na vystředění filtrační vložky 

 
 
 

Technické údaje/Typ JUNIOR SENIOR 
Výška 7“ 10“ 

Max. tlak 8 barů 
Max. provozní teplota 45°C 
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Filtry s výměnnou filtrační vložkou 
Typová řada  SANIC 

 

Typ SENIOR SANIC a SANIC DUPLEX 
 
Filtry SENIOR SANIC a SANIC DUPLEX jsou určeny pro  filtrování  vody všude tam, kde je nutno účinně 
zamezit nárustu bakterií a škodlivých mikroorganismů. Filtry jsou vyrobeny technologií Microban, která 
využívá biocidní vlastnosti stříbra. Každá část filtru, která přijde do styku s vodou, zajišťuje filtrům řady 
SANIC bakteriostatické vlastnosti a účinně zastavuje růst bakterií, které se množí v usazeninách 
zachycených v kartuších a na stěnách filtrační nádoby.  
 
Účinná bakteriostatická ochrana je zajištěna pouze kombinací SANIC filtru a patron SANIC. Filtr se 
dodává včetně montážního klíče a držáku. Patrona není součástí balení, je nutno ji objednat zvlášť. 
 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou nádobou byl dostatečný prostor pro manipulaci při výměně 
nebo čistění vložky. 
 

 
  

        SENIOR SANIC                 SANIC DUPLEX 
 
 

Technické údaje/Typ SANIC SANIC DUPLEX 
Připojení ¾“, 1“ ¾“, 1“ 
Max. tlak 7 barů 

Max. provozní teplota 45°C 
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Filtry nerozpuštěných látek s proplachem 
Typ SYR FR, SYR DFR 

 

Filtry řady SYR FR, SYR DFR slouží k filtrování kapalin, 
nejčastěji  vody. Tyto filtry jsou vhodné zejména pro domácí 
rozvody pitné vody.  
 
Je možno je nainstalovat jako ochranu proti poškození 
ovládacích hlav automatických změkčovacích filtrů, dále  pro 
vodovodní a sanitární rozvody k ochraně tlakových 
regulátorů, ventilů, směšovacích baterií atp. 
 
Tělo filtru a výpustný ventil jsou vyrobeny z mosazi. 
Průhledná část je ze speciálního plastu. Pro zachycení 
mechanických nečistot je filtr opatřen nerezovou síťkou o 
porezitě 90 µm. 
 
Nečistoty se usadí ve filtrační vložce, která se snadno a 
rychle odkalí otevřením čistícího ventilu ve spodní části filtru 
a otáčením spodní částí. Při větším znečištění lze průhledné 
tělo filtru  odšroubovat a filtrační vložku důkladně vyčistit 
proudem vody. Horní část filtru zůstává zamontována v 
potrubí. Filtr proplachujeme nejméně jednou za dva měsíce. 
Během proplachování nadále prochází přes filtr filtrovaná 
voda do vodovodního systému. 
 
Filtry typu SYR DFR jsou navíc opatřeny regulátorem tlaku.  
 
Místo pro instalaci filtru volíme tak, aby pod snímatelnou částí byl dostatečný prostor (cca 200 mm) pro 
manipulaci při čištění. Filtr je nutno nainstalovat tak, aby hlavní osa filtru byla ve svislé poloze. Pro 
odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na obtok, případně instalovat před a za filtr uzavírací 
armaturu. 
 
 
 

 
Technické údaje / typ filtru  FR ¾“ FR 1“ DFR ¾“ DFR 1“ 
Připojení vnitřní závit G 3/4" 1" 3/4" 1" 
Průtok m3/h 2,3 3 2,3 2,3 
Provozní tlak max. MPa 1,6   
Provoz. teplota max. oC 30 
Tlaková ztráta MPa   0,11 0,11 
Délka  mm 170 
Výška  mm 220 220 285 285 
Objednací číslo  02642340 02642440 02642341 02642441
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Filtry nerozpuštěných látek s proplachem 
Typ PINECO 

 
Filtry s proplachem PINECO slouží k filtrování pitné vody. 
Je možno je nainstalovat jako ochranu proti poškození ovládacích 
hlav automatických změkčovacích filtrů, dále  pro vodovodní a 
sanitární rozvody k ochraně  tlakových regulátorů, ventilů, 
směšovacích baterií atp. 
Tělo filtru, převlečná matice a výpustný ventil jsou vyrobeny z tlakově 
lité poniklované mosazi. Průhledná část je z materiálu Trogamid T. 
Pro zachycení mechanických nečistot je filtr opatřen nerezovou 
síťkou. 
Filtr je opatřen dvěma ¼“ závity, které umožňují instalaci manometrů 
pro zjištění tlakové ztráty. Zvýšení tlakové ztráty avizuje znečištění 
filtru. 
Tlaková ztráta v tabulce je udána při max. průtoku kapalin s viskozitou 

blízkou viskozitě vody při 20oC. 
Nečistoty se usadí ve filtrační 
vložce, která se snadno a rychle 
odkalí otevřením čistícího ventilu 
ve spodní části filtru a otáčením 
spodní částí. Při větším znečištění 
lze průhledné tělo filtru  odšroubovat a filtrační vložku důkladně 
vyčistit proudem vody. Horní část filtru zůstává zamontována v 
potrubí. Filtr proplachujeme nejméně jednou za dva měsíce. Během 
proplachování nadále prochází přes filtr filtrovaná voda do 
vodovodního systému. 
Místo pro instalaci filtru volíme tak, aby pod snímatelnou částí byl 
dostatečný prostor (cca 200 mm) pro manipulaci při čištění. Filtr je 
nutno nainstalovat tak, aby hlavní osa filtru byla ve svislé poloze. Pro 
odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na obtok, případně 
instalovat před a za filtr uzavírací armaturu. 
 
 
 

 
Technická data filtrů Pineco 
Připojení vnitřní závit G 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Průtok m3/h 2,2 3 4,5 6 17 20 
Filtrační stupeň µm 100 
Provozní tlak, teplota MPa/ oC 1,6 / 40 
Tlaková ztráta MPa 0,02 0,03 
Stavební délka – L mm 118 118 118 118 120 120 
Celková výška – V mm 192 192 224 224 280 280 
Montážní výška –  V1 mm 163 163 187 187 248 248 
Filtrační povrch cm2 95 95 120 120 215 215 
Objednací číslo  02641120 02641440 02641640 
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      Sedimentační filtr  
Typ FIP RVUIT 

 

Filtry FIP typu RVUIT filtrují pevné nečistoty rozptýlené v kapalinách pomocí filtračního síta. Jsou 
sestaveny tak, aby je bylo možno snadno rozložit pro potřeby údržby. Jejich zakončení jsou 
standardizována pro lepené spoje. 
 
 
Charakteristiky 
 
Materiál: PVC, PVC-T 
 
Průměr připojení: ND 15 – ND 50 
(1½“ – 2“) 
 
Maximální pracovní přetlak (při 
20ºC): 16 barů (podle tabulky 
níže) 
 
Provozní teplota: 0ºC - 60ºC 
 
Utěsnění: EPDM nebo FPM 
 
Barva těla filtru: šedá (PVC) nebo 
transparentní (PVC-T) 
 
   
 
 
 
Pracovní přetlak a rozměry: 
 
Technická data 

PN (barů) d DN 
PVC PVC-T 

A (max) B E L Z H 

16 10 16 16 125 72 55 14 107 135 
20 15 16 16 125 72 55 16 103 135 
25 20 16 16 145 84 66 19 120 158 
32 25 16 16 165 95 75 22 132 176 
40 32 16 10 190 111 87 26 155 207 
50 40 16 10 210 120 100 31 181 243 
63 50 16 10 240 139 120 38 22 298 

 
 
Upozornění 
 

• Filtry s transparentním tělem propouštějí světlo, což může zapříčinit růst řas a mikroorganizmů. 
• Filtry s transparentním tělem nejsou chráněny před slunečním zářením, které ve venkovních 

prostorách zkracuje životnost materiálu filtru. 
• Filtry s transparentním tělem musí být chráněny před střídavou zátěží (chvěním) v blízkosti 

vodárny. 
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Filtry nerozpuštěných látek 
Typ AY 

 
 
 
 
 
 
 
Filtr nerozpuštěných látek typu AY je vyroben z černého 
polypropylenu. Pro zachycení mechanických nečistot je 
filtr opatřen nerezovou síťkou. Při čistění filtru se 
odšroubuje spodní část, v níž je filtrační síťka uchycena. 
Síťka se vyjme a propláchne proudem vody. Horní část 
filtru zůstává zamontována v potrubí. 
Pro odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na 
obtok, případně instalovat před a za filtr uzavírací 
armaturu. 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou částí byl 
dostatečný prostor (cca 200 mm) pro manipulaci při 
čištění. 
 
 
 
 
 

 
Technická data  
Připojení vnější závit G ¾“ 1" 1 ¼“ 1 ½“ 2" 
Provozní tlak  6 barů při 20o C 
Maximální provozní teplota oC 40 
Filtrační stupeň µm  130 
Maximální průtok  m3/hod 5 6 12 16 22 
Stavební délka  mm 175 175 187 187 280 
Objednací číslo  02643340 02643440 02643540 02643640 02643840 
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Filtry nerozpuštěných látek 
Typ AZ AD modular  

 
 
Filtr nerozpuštěných látek typu AZ AD Modular  je vyroben z černého 
plastu. Pro zachycení mechanických nečistot je filtr opatřen sloupcem 
plochých disků se stupněm filtrace 130 µm, alternativně nerezovým 
filtračním sítkem se stupněm filtrace od 100 do 530 µm. Velká filtrační 

plocha snižuje frekvenci 
údržby filtru. 
Konstrukce a materiál 
filtru umožňuje snadné 
čištění a zajišťuje 
vysokou odolnost. Při 
čistění filtru se snadno 
odšroubuje spodní část, 
v níž je filtrační element 
uchycen. Síťka nebo 
systém disků se vyjmou a propláchnou proudem vody. 
Horní část filtru zůstává zamontována v potrubí. 
Pro odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na 
obtok, případně instalovat před a za filtr uzavírací 
armaturu. 
Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou částí byl 
dostatečný prostor pro manipulaci při čištění. 
 

 
 

Technická data  
Připojení vnější závit G ¾“ 1" 1 ¼“ 1 ½“ 2" 
Maximální provozní tlak  8 barů  
Maximální provozní teplota  60 oC 
Maximální průtok  m3/hod 5 6 10 14 25 
Stavební délka  mm 158 158 231 231 267 
Objednací číslo       
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Filtry pro domácí použití 
Filtr pračkový s polyfosfáty 
 

Pračkový změkčovací filtr s náplní z polyfosfátu  efektivně brání tvorbě vodního 
kamene s vynaložením minimálních nákladů. Polyfosfáty působí na vnitřní kovový 
povrch zařízení, kde vytváří ochranný film, ten povrch izoluje a chrání proti korozi. 
Prodlužuje životnost pračky a výrazně zlevňuje její provoz – spoří spotřebu pracího 
prášku až o 30% a plně nahrazuje práškové změkčovací prostředky. 
Spotřeba polyfosfátových krystalů je velmi malá, 3 – 5  g/1000 l, v závislosti na složení 
vody. Životnost náplně je 6 – 12 měsíců. 
 
Montáž filtru je  jednoduchá, montuje se pod pračkový kohout  na přívod studené vody.  
 

Technické údaje  
Provozní tlak bary max. 6 
Pracovní teplota oC max. 40 
Obsah náplně g 120 g 
Výška mm 130 
Průměr mm 60 
Připojení   G 3/4“ 
Objednací číslo  02561201 
 
 

Filtr sprchový s aktivním uhlím a KDF 
 
 
Sprchový filtr slouží k úpravě teplé i studené vody pro sprchování. Odstraňuje 
z vody volný chlór, který přeměňuje na neškodné chloridy. Odstraňuje také 
olovo, železo, chloramin, sirovodík a těžké kovy. Eliminuje některé bakterie a 
organické látky způsobující nebo zhoršující kožní problémy.  
Funkce filtrů s KDF je založena na Redox principu dvou kovů. KDF je tvořeno 
z měďné katody a zinkové anody. Při průchodu vody přes filtr s KDF dochází 
k reakcím, kde vznikají sloučeniny zinku a mědi, které vytvářejí nepříznivé 
prostředí pro bakterie. Díky vysoké sorpční schopnosti zachycuje aktivní uhlí na svém velkém povrchu 
různé nečistoty včetně organických rozpouštědel, odbarvuje vodu a odstraňuje pachy a chlor. Při 
průchodu vody přes aktivní uhlí se rozpuštěné organické sloučeniny a další adsorbovatelné látky 
převedou z vody procesem adsorpce na povrch aktivního uhlí. 
Zabraňuje dehydrataci pokožky a tím odstraňuje nepříjemné pocity, které se po sprchování mohou 
dostavovat, jako je svědění, pocit přesušené a podrážděné pokožky. Snižuje také lámavost vlasů, tvorbu 
lupů, předchází zhoršení ekzémů a lupénky.  
Sprchový filtr není určen k úpravě pitné vody. 
 
Sprchový filtr se nainstaluje mezi vodovodní baterii a sprchovou hadici. Závit na baterii i na hadici musí 
být zbavený nečistot. Předem zkontrolujte, zda je na vstupu do filtru  přiloženo těsnění. Před montáží 
odstraňte ochranné červené papírové zátky na vstupu i výstupu filtru. Filtr utáhněte opatrně ručně, 
nepřetočte. Vyčerpání životnosti filtru je signalizováno snížením průtoku vody. Životnost filtru závisí na 
množství chlóru ve vodě, obvykle se pohybuje kolem 3 500 l  upravené vody. Filtr vyměňte nejpozději po  
3 měsících od instalace. Před prvním použitím propláchněte filtr několika litry čisté vody, tak aby z filtru 
vytékala čistá voda. 
 
Technické údaje  
Průtok l/min cca 12 
Pracovní teplota oC max. 40 
Výška mm 136 
Průměr mm 53 
Připojení   G 1/2“ 
Objednací číslo  02561200 
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Dávkovač polyfosfátu 
Typ WF 12 

 

Zařízení je určeno pro dávkování polyfosfátu při 
úpravě vody v domácnostech. S úspěchem lze 
použít na ochranu proti usazování vodního 
kamene před  ohřívače vody, před  automatické 
pračky apod. Působí na vnitřní kovový povrch 
zařízení, kde vytváří ochranný film, který povrch 
izoluje a chrání proti korozi. Polyfosfáty se váží na 
vápenné ionty a tím brání vysrážení uhličitanu 
vápenatého ve formě vodního kamene. Taktéž 
polyfosfáty zvyšují pH vody a tím předcházejí 
vzniku koroze na potrubí. 

Sací systém zajistí, že vstupní voda prochází přes 
kalibrované trysky. Voda, která se dostane do 
nádoby dávkovače, umožňuje správné dávkování polyfosfátu. Uvnitř nádoby dávkovače je pružný vak, 
který neustále nasává nasycený roztok.  Aby byla funkce dávkovače správná,  tlak vody protékající přes 
dávkovač nesmí být nižší než 1,5 baru a vyšší než 6 barů. 

Do nádoby se vkládá výměnná patrona s polyfosfátem  v práškové formě. 

 

Technické údaje  
Provozní tlak bary 1,5 - 6 
Pracovní teplota oC max. 40 
Průtok m3/hod 1,5 – 2,5 
Dávkované množství g/m3 2 - 4 
Připojení vnitřní závit  G1/2“ – 3/4“ 
Objednací číslo  02561202 
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Automatické filtry odchlórovací 
Typy AF ACX s ventilem RX 

 
 
 
 
Automatické  filtry řady AF ACX jsou určeny ke snížení obsahu chlóru a dalších organických 
látek ve vodě. Současně snižují zápach a zlepšují chuť vody.  Filtr je naplněn aktivním uhlím 
na podložní vrstvě z křemičitého písku. Provoz filtru je řízen automatickým řídícím ventilem. 
Návrh konkrétního modelu filtru je věcí odborného posouzení, ke kterému je nutný chemicko-
fyzikální rozbor surové vody a zadání požadovaného průtoku. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby a multifunkčního ventilu. Všechny činnosti filtru probíhají 
automaticky. Multifunkční ventil řídí průběh provozu filtru a proplach filtračního lože 
v závislosti na jeho nastavení. Proplach lze také kdykoliv zahájit  ručně. 
 
Během zpětného proplachu filtrační náplně jsou vypláchnuty nahromaděné nečistoty. Po 
dobu zpětného proplachu je nutno zajistit dostatečný průtok a tlak vody. Zařízení musí být 
napojeno na odpad. Proplach je nastaven na noční hodiny, nastavení lze jednoduše změnit. 
Příkon zařízení je cca 5W. 
 
 
Potřebné instalace: 
  
1) přívod vody G 3/4", příp. 1“, přetlak 0,2 -0,6 MPa,  teplota 5 - 35 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti alespoň 1 m3 / hod. 

 
 
 
Technické údaje / typ  AF ACX200 AF ACX250  AF ACX350  
Pracovní přetlak MPa 0,2 – 0,6  

Pracovní teplota max. oC 35 

Elektrické napájení V/Hz/VA 230 / 50 / 5 

Průtok nominální m
3
/hod 0,5 0,8 1,7 

Průtok maximální  m
3
/hod 2 2,3 4 

Celkový objem náplně  litr 17 40 70 
Průměr filtru  mm 208 257 334 
Výška filtru mm 1025 1 260 1 530 
Hmotnost orientačně kg 25 60 130 
Objednací číslo  02173017 02173040 02173060 
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Automatické denitrifikační filtry 
Typ AF DNSX  

 
 
Denitrifikační filtry se používají ke snížení obsahu dusičnanů v 
pitné nebo technologické vodě pro nejrůznější použití. 
Standardně jsou plněny specifickým silně bazickým anexem 
v Cl- cyklu. 
 
Zařízení se skládá z tlakové nádoby, ovládací jednotky a solné 
nádrže. Je vybaveno automatickým, průtokem řízeným 
multifunkčním ventilem s procesorovou elektronikou 
a podsvíceným LED displejem.  Na něm je nepřetržitě zobrazen 
aktuální stav provozu nebo regenerace. Všechny činnosti filtru 
probíhají automaticky. Provoz těchto denitrifikačních filtrů je 
podobný se změkčovacími filtry typové řady AF CX. 
 

 
U kabinetního typu AF DNSX 17 je 
tlaková nádoba filtru umístěna 
uvnitř nádoby na regenerační sůl, 
kdežto typy AF DNSX 250 a 350 
mají nádobu filtru a nádobu na sůl 
samostatně stojící. 
 
Na regeneraci filtrační náplně se 
používá regenerační tabletová sůl 
(NaCl). Zbytkový obsah dusičnanů v upravené vodě je možné snížit až na 
5 % původního obsahu dusičnanů a závisí na nastavení filtru a kvalitě surové 
vody. 
 
 
 
Potřebné instalace pro dvojdílné i kabinetní provedení: 
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40 oC 
2) elektrická instalace 230 V / 50 H 

    3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod. 
 
 
 
 
Technické údaje/ Typ  AF DNSX17 AF DNSX250 AF DNSX350 
Provozní tlak min/max  bar 1,5 / 6  
Pracovní teplota vody ºC 5 – 40 
Průtok maximální  m3/h 0,5 1,3 2,2 
Objem náplně anexu l 17  40  70 
Kapacita filtru eq/l 6,8 16 28 
Výška filtru mm 1120 1260  1530 
Připojovací výška vstup/výstup  mm 930 1145 1370 
Hmotnost filtru kg 25 50 83 
Půdorysné rozměry (šxh)/ Průměr filtru mm 350 x 470 257 334 
Objednací číslo  02183017 02183040 02183070 
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 Výměnné filtrační vložky a náplně 
 

Filtrační vložky pro mechanickou filtraci   
 
Filtrační vložka vinutá PP pro jemnou mechanickou filtraci vody (sedimentační) je 
vyrobena z vinutého polypropylénového vlákna.  
Využití: jako vložka do  samostatného  filtru nebo do předfiltru filtračních systémů 
pro odstranění usazenin jako písku, rzi, bahna, vodního slizu a různých dalších 
sedimentů. 

Porezita – stupeň filtrace (udáno v µm): 5; 10; 20; 50, 100 
 

 
 
 
   

Technické údaje / typ  PP PP-L BB BB-L 
Max. provozní teplota º C 40 
Průtok l/hod 1 200 1 800 2 400 3 600 
Výška x průměr  9 ¾“ x 2 ½“ 20“ x 2 ½“ 9 ¾“ x 4“ 20“ x 4“ 
Životnost měsíce 3 - 6 3 - 6 6 – 12 6 - 12 
Objednací číslo  028374.. 028376.. 028375.. 028377.. 

 
 
 
 
Filtrační vložka celulózová odstraňuje mechanické nečistoty, rez, písek, 
vodní sliz ze studené vody. Vložku lze omývat a používat opakovaně, 
nejméně pro 5 pracích cyklů. Díky skládanému filtračnímu povrchu dosahuje 
tento typ filtru vysoké účinnosti.  

 

Výška x průměr: 9 ¾“ x 2 ½“ 
 

Životnost: cca 12 000 l 
 

Jiné velikosti nabídneme na vyžádání. 
 
 

Filtrační vložka AQUA PE je vhodná na odstranění hrubých nečistot, jako je písek, rez a podobně. Je 
tvořena PE mřížkou, na kterou je navlečena nylonová síťka. Filtr s touto vložkou  se používá na vstupním 
potrubí do objektu nebo přímo před zařízením, které chceme chránit. Jsou také vhodné pro ochranu 
dalších filtrů s jemnější filtrací ve filtračních systémech.  

 
Velikost (výška x průměr): 10“ x 2,5“ 

Porezita – stupeň filtrace (udáno v µm):  90 

Životnost: neomezená 

Průtok: 900 l/hod 

Jiné velikosti nabídneme na vyžádání. 
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Filtrační vložky pro mechanickou filtraci doplněné aktivním 
uhlím 

 
Kombinovaná vložka má jednu část z polypropylénu pro mechanickou 
filtraci, druhá část je  naplněna  granulovaným aktivním uhlím – odstraňuje 
chlór a jeho sloučeniny a zároveň i organické nečistoty. 
 
Velikost (výška x průměr): 9 ¾“ x 2,5“ 
Porezita – stupeň filtrace (udáno v µm):  5 
Životnost: 3 – 6 měsíců 
Průtok: 360 l/hod 
 

 

Filtrační vložky s aktivním uhlím 
  
Vložka s lisovaným aktivním uhlím AC slouží pro odstranění chlóru a některých 
typů organických nečistot. 
 
Použití: jako náplň do filtračních systémů nebo do  předfiltrace před úpravu vody 
reverzní osmózou. Doporučujeme před filtr s vložkou s  aktivním uhlím předřadit filtr 
na mechanické nečistoty.  
 
Upozornění: Před prvním použitím je vložku potřeba propláchnout minimálně 10 
litry vody. Vložku nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
 
Porezita – stupeň filtrace (udáno v µm):  10 
 
Technické údaje / typ  AC AC-L AC-BB AC-BB-L 
Max. provozní teplota º C 40 
Průtok l/hod 360 540 720 1 080 
Výška x průměr  9 ¾“ x 2 ½“ 20“ x 2 ½“ 9 ¾“ x 4“ 20“ x 4“ 
Životnost cca litry 8 000 12 000 16 000 24 000 
Objednací číslo  02821000 02822000 02821100 02822100 

 

Filtrační vložka se směsí granulovaného aktivního uhlí a filtračním médiem KDF - odstraňuje chlór a 
jeho sloučeniny a zároveň i redukuje obsah těžkých kovů, železa, chloraminu, sirovodíku a bakterií, 
plísní. Funkce filtrů s KDF je založena na Redox principu dvou kovů. KDF je tvořeno z měďné katody a 
zinkové anody. Při průchodu vody přes filtr s KDF dochází k reakcím, kde vznikají sloučeniny zinku a 
mědi, které vytvářejí nepříznivé prostředí pro bakterie. Díky vysoké sorpční schopnosti zachycuje aktivní 
uhlí na svém velkém povrchu různé nečistoty včetně organických rozpouštědel, odbarvuje vodu a 
odstraňuje pachy a chlor. Při průchodu vody přes aktivní uhlí se rozpuštěné organické sloučeniny a další 
adsorbovatelné látky převedou z vody procesem adsorpce na povrch aktivního uhlí. Doporučujeme před 
filtr s vložkou s aktivním uhlím a KDF předřadit filtr na mechanické nečistoty. 
 
Upozornění: Před prvním použitím je vložku potřeba propláchnout minimálně 10 litry vody. Vložku 
nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
 
Velikost (výška x průměr): 9 ¾“ x 2,5“ 

 

Filtrační vložka se směsí granulovaného aktivního uhlí a stříbra- odstraňuje chlór a jeho sloučeniny a 
zároveň i redukuje obsah  bakterií a jiných mikroorganismů. 
 
Velikost (výška x průměr): 9 ¾“ x 2,5“ 
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Filtrační vložky pro odstranění železa a manganu 
 
Vložka  odželezňovací – odstraňuje z vody železo do koncentrace 2 mg/l. 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje / typ  Odželezňovací Odželezňovací-BB 
Průtok l/hod 240 480 
Výška x průměr  9 ¾“ x 2 ½“ 9 ¾“ x 4“ 
Životnost cca měsíce 4 - 6 6 - 8 
Objednací číslo  02811000 02811100 
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 Výměnné filtrační vložky SANIC 
 

 
 
 
Filtrační vložka SANIC „FA“ pro jemnou 
mechanickou filtraci vody je vyrobena z vinutého 
polypropylénového vlákna se zapracovanou aktivní 
látkou stříbra. Má bakteriostatické vlastnosti, což 
znamená, že zamezuje nárustu bakterií a škodlivých 
mikroorganismů.  
Využití: jako vložka do  filtru SANIC nebo SANIC 
DUPLEX pro filtraci běžných mechanických nečistot, 
s bakteriostatickým zajištěním. 

Porezita – stupeň filtrace (udáno v μm): 10; 25; 50 
 
Filtrační vložka SANIC „CPP“ pro jemnou 
mechanickou filtraci vody je vyrobena z foukaného 
polypropylénu se zapracovanou aktivní látkou stříbra. 
Stejně jako SANIC „FA“ má bakteriostatické 
vlastnosti.  
Využití: jako vložka do  filtru SANIC nebo SANIC 
DUPLEX pro filtraci běžných mechanických nečistot, 
s bakteriostatickým zajištěním. 

Porezita – stupeň filtrace (udáno v μm): 1; 5 
 

 

 
 
 
 
   

Technické údaje / typ  SANIC „FA“ SANIC „CPP“ 
Průtok l/hod 1 000 1 500 
Životnost měsíce 6 - 12 12 
Max. provozní teplota °C 45 45 

 
 
 
Účinná bakteriostatická ochrana je zajištěna pouze kombinací SANIC filtru a patron SANIC. 
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Sortiment 103 - Membránové technologie a konduktometrie 
 
 
Technologie úpravy vody založená na principu reverzní osmózy je určena k přípravě 
demineralizované vody pro technické a laboratorní účely. Praktické využití najde i v domácnosti, např. 
do zvlhčovačů vzduchu, čističek vzduchu, pro automobilisty a akvaristy apod. 
 

Upravovaná voda prochází přes polopropustnou membránu reverzní 
osmózy, kde na výstupu odchází pouze čistá voda (permeát), zatímco 
na přívodní straně se zvyšuje obsah solí a vzniká koncentrát. Vzniklý 
permeát je vyveden k odběrnímu místu, např. zásobníku čisté vody a 
koncentrát je odváděn do odpadu. Voda takto upravená je zbavená 
organických a anorganických látek s účinností 90-99%. Kvalita 
permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost (jednotka 
S/m). Hodnoty pro běžnou pitnou vodu se pohybují v rozmezí od 300 
do 1000 µS/cm, hodnoty čisté vody v kvalitě vhodné pro laboratorní 
účely < 3µS/cm, pro technické účely stačí voda < 8µS/cm. Hodnota se 
měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické vodivosti. 
 
Obecně se voda upravená procesem reverzní osmózy nehodí pro pitné 
účely. Je totiž zbavena veškerých minerálů, potřebných pro lidský 
organismus. Proto při použití zařízení v domácnosti je poslední fází 
úpravy mineralizace, která dodává potřebné minerály do upravené 
vody.  

 
V závislosti na požadavcích zákazníka a kvalitě vstupní vody je možné 
si vybrat z několika typů těchto zařízení. Malá zařízení se dodávají 
s několika typy předfiltrace a tzv. postfiltry. Tyto filtry zachycují 
mechanické nečistoty, různé pachy atd.  
 
Dále dodáváme průmyslová zařízení, která jsou montovaná na 
ocelovém rámu a vybavená všemi potřebnými funkčními a instalačními 
prvky. Zařízení obsahuje membránu, manometry, čerpadlo, 
konduktometrické čidlo, průtokoměr, regulační ventily a další 
příslušenství. Demineralizovaná voda najde své použití 
v potravinářském, kosmetickém, chemickém, automobilovém 
průmyslu, všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a 
čistotu vody. 
 

Na měření elektrické vodivosti se používají 
konduktometry. Vhodné pro ověřování kvality 
výstupní vody z jednotek reverzní osmózy. 
V naší nabídce se objevuje několik typů těchto 
měřičů. Některé typy kromě vodivosti měří i 
celkové množství rozpuštěným látek (TDS), 
obsah soli a teplotu. Přístroje mohou být 
vybaveny automatickou teplotní kompenzací 
(ATC), která zajišťuje stabilitu naměřených 
hodnot i při kolísajících teplotách. 
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Stanice reverzní osmózy 
Typ RO 75 – RO 150 

 

Jednotky reverzní  osmózy pro  přípravu demineralizované  vody 
použitelné  pro  laboratorní i technické účely.  Voda upravená na 
jednotkách RO je zbavena organických látek s molekulovou 
hmotností nad 300 a anorganických látek s účinností v průměru 
96 %.  
Jednotlivé typy přístrojů se  od sebe liší výkonem a doplňkovým 
vybavením. Přístroj se instaluje na stěnu nejlépe v blízkosti 
zdroje pitné vody.  
Proces úpravy vody  u tohoto typu je třístupňový. Nejprve jsou 
mechanické nečistoty zachyceny ve filtru, další stupeň je 
zachycení chloru a některých organických chemikálií ve filtru 
s aktivním uhlím a nakonec je voda vedena na membránu 
reverzní osmózy, která propustí pouze zcela čistou vodu - 
permeát, zatímco v surové vodě rozpuštěné látky - koncentrát -  
jsou odváděny do odpadu.  
 

Kvalita permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost - jednotka µS/cm:  
 běžné pitné vody mají měrnou elektrickou vodivost  od 300 do 1000 µS/cm  
 čistá voda v kvalitě vhodné pro laboratorní účely <  3µS/cm,  
 čistá voda pro technické účely < 8µS/cm.  

Hodnota se měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické vodivosti. 
 
 
Účinnost modulu reverzní osmózy - typické procentuální odsolení pro různé typy iontů  

Druh znečištění Procento 
odstranění 

Druh znečištění Procento 
odstranění 

Druh znečištění Procento 
odstranění 

Anorganické látky  Anorganické látky  Organické látky  
Sodík 90-95 Barium 93-98 < 99 
Vápník  93-98 Chrom 93-98 

S molekulovou 
hmotností  > 300  

Hořčík 93-98  Olovo 93-98   
Draslík 90-95 Chloridy 90-95 0 - 99 
Železo +2 93-98 Hydrouhličitan 90-95 

S molekulovou 
hmotností < 300  

Mangan 93-98 Dusičnany 85-90   
Hliník 93-98 Fluoridy 90-95   
Měď 93-98 Fosfáty 93-98   
Zinek 93-98 Kyanid 90-95   
Stroncium 93-98 Sírany 93-98 Biologické a  
Nikl 93-98 Bor 55-60 mechanické látky  
Kadmium 93-98 Arzen +3 70-80 Bakterie < 99 
Stříbro 93-98 Selen 93-98 Azbest < 99 
Rtuť 93-98 Radioaktivní látky 93-98 Zákal < 99 
 
 
Technické údaje / typ filtru  RO 75 RO 150 
Množství upravené vody  gal / den 75 2  x 75 
Množství upravené vody  litr / hod 10 20 
Maximální provozní tlak MPa 0,85 
Maximální teplota oC 45 
Objednací číslo  03100753 03101503 

 
 
Podle kvality surové vody vyžadují zařízení pro reverzní osmózu rozdílné postupy předúpravy. Pro vyšší 
výkony jsou přístroje reverzní osmózy stavěny na konkrétní případy individuálně. Při poptávce kontaktujte 
naše obchodní oddělení pro bezplatnou technickou pomoc. 
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Stanice reverzní osmózy 
Typ ROSA BASIC 

 

 
 
Jednotky reverzní  osmózy pro  přípravu demineralizované  vody 
použitelné  pro  laboratorní i technické účely.  Voda upravená na 
jednotkách RO je zbavena organických látek s molekulovou hmotností 
nad 300 a anorganických látek s účinností v průměru 96 %.  
Při průchodu vody jednotkou jsou nejprve na filtru zachyceny 
mechanické nečistoty, v dalším kroku je zachycen chlór a některé 
organické chemikálie ve filtru s aktivním uhlím. Voda je pak vedena 
na membránu reverzní osmózy, která propustí jen čistou vodu 
(permeát), zatímco rozpuštěné látky jsou koncentrovány v surové vodě a odváděny spolu s ní do odpadu.  
 
 
Stanice nepotřebují ke své činnosti el. síť, pracují totiž s vodovodním tlakem.  
 
Úpravny vody na bázi reverzní osmózy doporučujeme všude tam, kde je nutná dodávka 
demineralizované vody. Hodí se pro laboratoře, farmacii, zdravotnictví. Je doporučována také pro 
akvaristiku. Voda upravená procesem reverzní osmózy se nehodí pro pitné účely. Je totiž zbavena všech 
minerálů, potřebných pro lidský organismus.  

 

Kvalita permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost - jednotka μS/cm:  
 běžné pitné vody mají měrnou elektrickou vodivost  od 300 do 1000 μS/cm  
 čistá voda v kvalitě vhodné pro laboratorní účely <  3μS/cm,  
 čistá voda pro technické účely < 8μS/cm.  

Hodnota se měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické vodivosti. 
 
 
Technické údaje / typ filtru  ROSA BASIC 
Množství upravené vody  gal / den 75 
Množství upravené vody  litr / hod 10 
Provozní tlak MPa 0,3 - 0,67 
Provozní teplota oC 4 - 38 
Objednací číslo  03100753 

 
Podle kvality surové vody vyžadují zařízení pro reverzní osmózu rozdílné postupy předúpravy. Pro vyšší 
výkony jsou přístroje reverzní osmózy stavěny na konkrétní případy individuálně. Při poptávce kontaktujte 
naše obchodní oddělení pro bezplatnou technickou pomoc. 
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Stanice reverzní osmózy 
Typ ROSA 4, ROSA 5 

 

Jednotky reverzní  osmózy pro  přípravu 
demineralizované  vody použitelné  pro  laboratorní i 
technické účely.  Voda upravená na jednotkách RO je 
zbavena organických látek s molekulovou hmotností nad 300 
a anorganických látek s účinností v průměru 96 %.  
Při průchodu vody jednotkou jsou nejprve na filtru zachyceny 
mechanické nečistoty, v dalším kroku je zachycen chlór a 
některé organické chemikálie ve filtru s aktivním uhlím (typ 
ROSA 4). U typu  ROSA 5 následuje třetí předfiltrace -  
jemnější sedimentační filtr. Voda je pak vedena na membránu 
reverzní osmózy, která propustí jen čistou vodu (permeát), 
zatímco rozpuštěné látky jsou koncentrovány v surové vodě a 
odváděny spolu s ní do odpadu. Upravená voda se akumuluje 
v tlakové nádržce o objemu až 10,6 l (v závislosti na tlaku). 
Následujícím krokem při tomto typu úpravy vody je odstranění 
možných  pachů   na výstupním filtru s aktivním uhlím.  
 
 
 
 

Stanice nepotřebují ke své činnosti el. 
síť, pracují totiž s vodovodním tlakem.  
Úpravny vody na bázi reverzní osmózy 
doporučujeme všude tam, kde je nutná 
dodávka demineralizované vody. Hodí 
se pro laboratoře, farmacii, zdravotnictví. 
Je doporučována také pro akvaristiku. 
Voda upravená procesem reverzní 
osmózy na stanicích ROSA 4 a ROSA 5 
se nehodí pro pitné účely. Je totiž 
zbavena všech minerálů, potřebných pro 
lidský organismus.  

 

 

Kvalita permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost - jednotka µS/cm:  
 běžné pitné vody mají měrnou elektrickou vodivost  od 300 do 1000 µS/cm  
 čistá voda v kvalitě vhodné pro laboratorní účely <  3µS/cm,  
 čistá voda pro technické účely < 8µS/cm.  

Hodnota se měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické vodivosti. 
 
 
Technické údaje / typ filtru  ROSA 4 ROSA 5 
Množství upravené vody  gal / den 75 
Množství upravené vody  litr / hod 10 
Provozní tlak MPa 0,3 - 0,67 
Provozní teplota oC 4 - 38 
Balení – krabice o rozměrech m 0,44 x 0,44 x 0,48 
Váha kg 9 - 10 
Objednací číslo  03100754 03100755 

 
Podle kvality surové vody vyžadují zařízení pro reverzní osmózu rozdílné postupy předúpravy. Pro vyšší 
výkony jsou přístroje reverzní osmózy stavěny na konkrétní případy individuálně. Při poptávce kontaktujte 
naše obchodní oddělení pro bezplatnou technickou pomoc. 
 



MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE                                SORTIMENT 103.1 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Stanice reverzní osmózy 
Typ ROSA 6 

 

Úpravna vody ROSA 6 upravuje vody použitím speciálních 
filtrů, z nichž nejdůležitější je polopropustná membrána 
reverzní osmózy. Voda upravená na jednotkách reverzní 
osmózy je zbavena organických látek a anorganických látek 
s účinností 90 – 99%.  
 
Úpravna vody ROSA 6 upravuje vodu v šesti stupních. Nejprve 
zachytí na speciálním filtru mechanické nečistoty, které se do 
vody mohou dostat například ze zastaralého potrubí. V dalším 
kroku je zachycen chlór a některé organické chemikálie ve 
filtru s aktivním uhlím. Následuje úprava na jemnějším 
sedimentačním filtru. Voda je pak vedena na polopropustnou 
membránu, která propustí jen čistou vodu, zatímco rozpuštěné 
látky jsou koncentrovány v surové vodě a odváděny do 
odpadu. Upravená voda se akumuluje v tlakové nádržce. 
Následujícím krokem při tomto typu úpravy vody je odstranění 
možných  pachů a příchutí na výstupním filtru s aktivním uhlím.  
 
Takto upravená voda je zbavena nežádoucích látek, 
především dusičnanů, fosfátů, těžkých kovů, bakterií, stejně 
jako mechanických nečistot. Z  upravené vody jsou ale 
odstraněny i minerály, potřebné pro lidský organismus. Proto 
je závěrečným krokem úpravy vody ROSA 6 kompenzace 
potřebných minerálů pomocí tzv. mineralizéru. 
 
Stanice nepotřebuje ke své činnosti el. síť, pracuje totiž 
s vodovodním tlakem. 
 
 
Zařízení obsahuje 

 
• 2 filtry s vložkami pro zachycení 

nerozpuštěných látek (o 
propustnosti 20 a 5 µm) 

• 1 filtr s aktivním uhlím 
• polopropustnou membránu reverzní 

osmózy 
• tlakovou nádrž o objemu až 10,6 l 

(při tlaku 3,5 baru) 
• přídavný filtr s granulovaným 

aktivním uhlím pro zachycení 
zápachu a příchutí 

• mineralizér 
 výdejní ventil 
 kování 
 všechny  součástky nutné pro 

instalaci 
 
Technické údaje / typ filtru  ROSA 6 
Množství upravené vody  litr / den až 285 
Provozní tlak MPa 0,3 - 0,67 
Provozní teplota oC 4 - 38 
Balení – krabice o rozměrech m 0,44 x 0,44 x 0,48 
Váha kg 10 
Objednací číslo  03100756 

 
 



 
Schéma zapojení stanic reverzní osmózy ROSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Legenda: 

 
A,B,C – Předfiltry -  10“ , 
připojení ¼“, 
D - Pouzdro membrány,  
E - Tlaková nádrž 
F - Výstupní filtr 
s granulovaným aktivním 
uhlím 
G – Mineralizér (volitelně) 
 
1 - Vstupní uzávěr 
2 - Koleno 
3 - Koleno nebo spojka 
4 - Výdejní ventil 
5 - Koleno nebo spojka 
6 - Kulový ventil nádrže 
7 - T-kus 
8 - Omezovač průtoku 
9 - Navrtávka odpadu 
10 - Koleno 
11 - Koleno nebo spojka 
12 - Regulační armatura 
13,14 - Koleno nebo spojka 
15 - T-kus 
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DEMISET 10 
stanice pro přípravu velmi čisté vody 

 

 

 
 
Stanice pro přípravu velmi čisté vody DEMISET 10 
je navržená pro přípravu čisté demineralizované 
vody. Voda upravená na této speciální stanici je 
zbavena minerálních látek na hodnotu měrné 
elektrické vodivosti blížící se 0,1 μS/cm. 
Výhodou stanice je, že pro svůj provoz jí stačí 
vodovodní tlak a proto nepotřebuje napájení z 
elektrické sítě. 
 
Kontrola funkce je monitorována měřením elektrické 
vodivosti.  
 
Tyto úpravny vody nacházejí uplatnění tam, kde je 
nutná vysoká čistota demineralizované vody. Vhodná 
je zejména pro laboratorní a analytické účely 
(farmacie, zdravotnictví, chemické laboratoře, 
elektrotechnika apod.). Voda se nehodí pro pitné 
účely!  

 
 
 
 
 
Technické údaje / typ filtru  DEMISET 10 
Množství upravené vody (max.) litr / den 240 
Provozní tlak MPa 0,3 - 0,6 
Provozní teplota oC 10 – 40 
Doporučená max tvrdost vody mmol/litr  2,5 
Permeát  S/cm 0,1 
Poměr permeát/koncentrát 0,5 (1/2) 

 
 
Výkon RO membrány závisí zejména na tlaku zdroje vody a pak také na parametrech jako je teplota a 
solnost surové vody. Čím je teplota a tlak vody vyšší tím propustnost stanice roste.  Se zvyšující se 
solností výkon naopak klesá. Stanici DEMISET 10 je možné s úspěchem nasadit na každou vodu 
odpovídající normě pro pitnou vodu. V případech, kdy surová voda má nadlimitní hodnoty některých 
iontů, doporučujeme zvolit vhodnou předpravu, kterou vám navrhneme podle parametrů surové vody.  
 
Výhodou této stanice je rovněž dostupnost spotřebního materiálu – filtrů, které si vyměníte v případě 
potřeby svépomocí, bez nutnosti volání servisu.  
 
 
 
Při potřebě vyšší permeátních výkonů se laskavě informujte prostřednictvím našeho obchodního oddělení 
jaké varianty přístrojů jsou k dispozici, případně máme možnosti návrhu zařízení přímo na konkrétní 
požadavky Vaší technologie. 
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Průmyslové stanice reverzní osmózy 

Typová řada DETO CLEAR 

 
Průmyslové stanice reverzní osmózy slouží k přípravě 
demineralizované vody. Voda upravená na jednotkách RO je zbavena 
organických látek s molekulovou hmotností nad 300 a anorganických 
látek s účinností v průměru 96 %.  
 
Jsou montována na rám z ušlechtilých ocelí, obsahují všechny potřebné 
funkční a instalační prvky, jsou připravena k snadnému připojení.  

 

Systém reverzní osmózy je tvořen:  

 
 kompaktním rámem z nerezové oceli 
 čelním panelem z PP pro řídící nástroje 
 hlavním kulovým ventilem pro surovou vodu 
 předfiltrem o délce 20“ zhotoveným z PP s 5 μm filtrační vložkou 
 volitelně filtrem s aktivním uhlím o délce 20“ 
 solenoidovým ventilem zhotoveným z mosazi pro surovou vodu  
 tlakovým mosazným spínačem  pro surovou vodu  
 2  manometry v pouzdře z nerezové oceli plněnými glycerínem  
 vysokotlakým  čerpadlem s by-passem 
 tlakovou nádobou z nerezové oceli 
 modulem pro uložení 1-2 membrán RO 
 2 průtokoměry pro permeát a koncentrát 
 průtokoměrem pro regulaci tlaku a průtoku koncentrátu 
 potrubním propojením zhotoveným z PP 
 automatickým praním membránových modulů před a po procesu úpravy 

vody 
 automatické praní membránových modulů je časově řízené 
 řídícím panelem vč. digitálního konduktometru, dig. teploměru, 

s možností nastavení limitních hodnot, indikačními LED diodami, 
hlavním spínačem, přepínačem automatického provozu a čištění nebo 
dezinfekce, 1 beznapěťovým kontaktem pro příslušenství, které je 
nejsou součástí dodávky stanice, jako alarm a ovládání   předúpravy a 
čerpání surové vody, nebo hlídání výšky hladiny  permeátu v zásobníku. 

 
 
 
Technické parametry: 

 

Označení 
Permeátní výkon 

25-10°C 
Připojení 

Příkon 
(230V, 50Hz) 

Membrána 

DETO CLEAR  
RO40 

50-35 
l/h 

Vstup - 3/8“ 
Výstup - 3/8“ 
Odpad - 3/8“ 

300W 1× ULP-21-2521 

DETO CLEAR  
RO70 

100-65 
l/h 

Vstup - 3/8“ 
Výstup - 3/8“ 
Odpad - 3/8“ 

300W 1× ULP-21-2540 

DETO CLEAR  
RO120 

172-115 
l/h 

Vstup - 3/8“ 
Výstup - 3/8“ 
Odpad - 3/8“ 

370W 1× ULP-21-4021 

DETO CLEAR  
RO240 

280-205 
l/h 

Vstup - 1/2“ 
Výstup - 3/8“ 
Odpad - 3/8“ 

550W 1× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO480 

540-400 
l/h 

Vstup - 1/2“ 
Výstup - 3/8“ 
Odpad - 3/8“ 

750W 2× ULP-21-4040 
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Průmyslové stanice reverzní osmózy 

Typová řada DETO CLEAR 
Průmyslové stanice reverzní osmózy slouží k přípravě 
demineralizované vody. 
Jsou montována na rám z ušlechtilých ocelí, obsahují všechny 
potřebné funkční a instalační prvky, jsou připravena k snadnému 
připojení. 

Systém reverzní osmózy je tvořen:  
 

 kompaktním rámem z nerezové oceli 
 čelním panelem z PP pro řídící nástroje 
 hlavním kulovým ventilem pro surovou vodu 
 předfiltrem BB o délce 20“ zhotoveným z PP s 5 μm 

filtrační vložkou 
 volitelně filtrem BB s aktivním uhlím o délce 20“ 
 solenoidovým ventilem zhotoveným z mosazi pro 

surovou vodu  
 tlakovým mosazným spínačem  pro surovou vodu  
 2 manometry v pouzdře z nerezové oceli plněnými 

glycerínem  
 vysokotlakým odstředivým čerpadlem 
 tlakovou nádobou z nerezové oceli 
 modulem pro uložení 2-9 membrán RO 
 2 průtokoměry pro permeát a koncentrát 
 volitelně průtokoměrem pro regulaci tlaku a průtoku koncentrátu 
 regulačním a pojistným ventilem  za vysokotlakým čerpadlem 
 vzorkovacími kohouty z PVC 
 potrubním propojením zhotoveným z PVC 
 automatickým praním membránových modulů před a po procesu úpravy vody 
 automatické praní membránových modulů je časově řízené 
 řídícím panelem vč. digitálního konduktometru, dig. teploměru, s možností nastavení limitních hodnot, 

indikačními LED diodami, hlavním spínačem, přepínačem automatického provozu a čištění nebo dezinfekce, 
1 beznapěťovým kontaktem pro příslušenství, které je nejsou součástí dodávky stanice, jako alarm a 
ovládání předúpravy a čerpání surové vody, nebo hlídání výšky hladiny permeátu v zásobníku. 

 
Technické parametry: 
 

Označení Permeátní výkon
25-10°C Připojení Příkon 

(3×400V, 50Hz) Membrána 

DETO CLEAR  
RO500 

690-440 
l/h 

Vstup - 3/4“ 
Výstup - 1/2“ 
Odpad - 1/2“ 

1,58kW 2× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO750 

1040-660 
l/h 

Vstup - 3/4“ 
Výstup - 1/2“ 
Odpad - 1/2“ 

1,58kW 3× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO1000 

1390-880 
l/h 

Vstup - 3/4“ 
Výstup - 1/2“ 
Odpad - 1/2“ 

1,58kW 4× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO1250 

1740-1100 
l/h 

Vstup - 1“ 
Výstup - 3/4“ 
Odpad - 3/4“ 

2,2kW 5× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO1500 

2085-1320 
l/h 

Vstup - 1“ 
Výstup - 3/4“ 
Odpad - 3/4“ 

2,2kW 6× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO2000 

2355-1745 
l/h 

Vstup - 5/4“ 
Výstup - 3/4“ 
Odpad - 3/4“ 

3,2kW 8× ULP-21-4040 

DETO CLEAR  
RO2500 

2945-2180 
l/h 

Vstup - 5/4“ 
Výstup - 3/4“ 
Odpad - 3/4“ 

3,2kW 9× ULP-21-4040 
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Průmyslové stanice reverzní osmózy 

Typová řada DETO CLEAR  
 
 
Průmyslové stanice reverzní osmózy slouží k přípravě demineralizované vody. Voda upravená na 
jednotkách RO je zbavena organických látek s molekulovou hmotností nad 300 a anorganických látek 
s účinností v průměru 96 %.  
 
Jsou montována na rám z ušlechtilých ocelí, obsahují všechny potřebné funkční a instalační prvky, jsou 
připravena k snadnému připojení. 
 

 

Systém reverzní osmózy je tvořen:  
 

• kompaktním rámem z nerezové oceli 
• hlavním kulovým ventilem pro surovou vodu 
• solenoidovým ventilem zhotoveným z mosazi pro surovou vodu  
• předfiltrem BB zhotoveným z PP s 5 µm filtrační vložkou, o délce 20“ (pro RO do 5000) a o délce 

40“ (pro RO od 6000) 
• tlakovým mosazným spínačem pro surovou vodu  
• vysokotlakým odstředivým čerpadlem 
• 3  manometry v pouzdře z nerezové oceli plněnými glycerínem  
• tlakovou nádobou 
• modulem pro uložení 3-24 membrán RO 
• 3 průtokoměry pro permeát, koncentrát a recirkulaci koncentrátu 
• regulačním a pojistným ventilem  za vysokotlakým čerpadlem 
• ventilem pro regulaci tlaku a průtoku v koncentrátu 
• CIP systémem pro chemické čištění, dezinfekci nebo odstavení modulů a potrubí vč. čerpadla z 

nerezové oceli, CIP nádrže vyrobené z polypropylénu, ventilů vyrobených z PVC 
• automatickým praním membránových modulů před a po procesu úpravy vody 
• automatické praní membránových modulů je časově řízené 
• vzorkovacími kohouty 
• potrubním propojením zhotoveným z PVC 
• řídícím panelem vč. digitálního konduktometru, dig. teploměru, s možností nastavení limitních 

hodnot, indikačními LED diodami, hlavním spínačem, přepínačem automatického provozu a 
čištění nebo dezinfekce, 1 beznapěťovým kontaktem pro příslušenství, které je nejsou součástí 
dodávky stanice, jako alarm a ovládání předúpravy a čerpání surové vody, nebo hlídání výšky 
hladiny permeátu v zásobníku. 
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Technické parametry: 
 

Označení Permeátní výkon 
25-10°C Připojení Příkon 

(3×400V, 50Hz) Membrána 

DETO CLEAR  
RO3000 

3535-2615 
l/h 

Vstup - 5/4“ 
Výstup - 1“ 
Odpad - 1“ 

5,8kW 3× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO4000 

4715-3484 
l/h 

Vstup - 6/4“ 
Výstup - 5/4“ 
Odpad - 5/4“ 

5,8kW 4× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO5000 

5896-4353 
l/h 

Vstup - 6/4“ 
Výstup - 5/4“ 
Odpad - 5/4“ 

5,8kW 5× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO6000 

7077-5224 
l/h 

Vstup - 6/4“ 
Výstup - 5/4“ 
Odpad - 5/4“ 

5,8kW 6× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO8000 

9438-6965 
l/h 

Vstup -2“ 
Výstup - 6/4“ 
Odpad - 6/4“ 

7,5kW 7× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO10000 

11790-8703 
l/h 

Vstup -2“ 
Výstup - 6/4“ 
Odpad - 6/4“ 

7,5kW 9× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO12000 

14156-10442 
l/h 

Vstup -2“ 
Výstup - 6/4“ 
Odpad - 6/4“ 

11kW 10× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO15000 

17695-13054 
l/h 

Vstup - 2 1/2“ 
Výstup - 6/4“ 
Odpad - 6/4“ 

11kW 12× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO20000 

23597-17403 
l/h 

Vstup - 2 1/2“ 
Výstup - 2“ 
Odpad - 2“ 

15kW 18× ULP-22-8040 

DETO CLEAR  
RO25000 

29496-21755 
l/h 

Vstup - 3“ 
Výstup - 2“ 
Odpad - 2“ 

15kW 24× ULP-22-8040 
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Demineralizační stanice ROSA  
Komplet pro sterilizátory  

 

Jednotky reverzní osmózy slouží pro přípravu 
demineralizované vody použitelné pro laboratorní i technické 
účely. Voda upravená na jednotkách reverzní osmózy je 
zbavena organických látek a anorganických látek s účinností 
90 – 99%. Stanice nepotřebují ke své činnosti el. síť, pracují 
totiž s vodovodním tlakem.  
 
Při průchodu vody jednotkou jsou nejprve na filtru zachyceny 
mechanické nečistoty, v dalším kroku je zachycen chlór a 
některé organické chemikálie ve filtru s aktivním uhlím. Voda 
je pak vedena na membránu reverzní osmózy, která propustí 
jen čistou vodu (permeát), zatímco jsou rozpuštěné látky  
koncentrovány v surové vodě a odváděny spolu s ní do 
odpadu. Upravená voda se akumuluje v tlakové nádržce. 
Následujícím krokem při tomto typu úpravy vody je průtok 
přes patronu s iontoměničovou pryskyřicí Mixed-bed. 
 
 
 

 
 

Kvalita permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost - 
jednotka µS/cm:  

 běžné pitné vody mají měrnou elektrickou vodivost  od 300 do 1000 
µS/cm  

 čistá voda v kvalitě vhodné pro laboratorní účely <  3µS/cm,  
 čistá voda pro technické účely < 8µS/cm.  

Hodnota se měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické 
vodivosti. 
 
 
 
 
 

 
 
Technické údaje / typ filtru  ROSA –komplet pro sterilizátory 
Množství upravené vody  gal / den 75 
Množství upravené vody  litr / hod 10 
Provozní tlak MPa 0,3 - 0,67 
Provozní teplota oC 4 - 38 
Objednací číslo  03200755 

 
 
Podle kvality surové vody vyžadují zařízení pro reverzní osmózu rozdílné postupy předúpravy. Pro vyšší 
výkony jsou přístroje reverzní osmózy stavěny na konkrétní případy individuálně. Při poptávce kontaktujte 
naše obchodní oddělení pro bezplatnou technickou pomoc. 
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Membrána reverzní osmózy CSM 
Typ  RE4040-BLF 

 

 

Membrána CSM 4“ typu RE4040-BLF je určená pro komerční systémy, 
kde zajišťuje vysokou kvalitu přípravy  demineralizované vody při nízkém 
tlaku. Tento typ je určen pro vodu s nízkým TDS. 

Technické parametry: 

 

Typ membrány:     tenkovrstvý polyamidový kompozit 

Maximální provozní teplota: 45°C 

Maximální provozní tlak:  4,14 MPa  

Maximální tlaková ztráta: 0,1 MPa  

Rozsah pH – trvalý:  2 – 11 

Rozsah pH – krátkodobý: 1 – 13 

Max. SDI:   5 

Tolerance volného chlor: < 0,1ppm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Rozměr 
A 

inch/mm 

Rozměr 
B 

inch/mm 

Rozměr 
C 

inch/mm 

Rozměr 
D,E 

inch/mm 

Účinnost 

nominální 

% 

Permeátní 
výkon 
(25°C) 

gpd   m3/d 

Aktivní 
plocha 

ft2/m2 

RE4040-
BLF 

40,0 

1016 

4 

102 

0,75 

19,1 

1,06 

27 

99,2 2500 

9,5 

85 

7,9 
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Membrána reverzní osmózy FILMTEC  
Typ  4,0“ LP 

 

 

Membrána FILMTEC 4“ LP je určená pro komerční systémy, kde zajišťuje 
vysokou kvalitu přípravy demineralizované vody při nízkém tlaku. 
Membrány jsou vyráběny v různých velikostech tak, aby vyhovovaly 
konkrétním požadavkům.  

 

Technické parametry: 

 

Typ membrány:     tenkovrstvý polyamidový kompozit 

Maximální provozní teplota: 45°C 

Maximální provozní tlak:  41 bar / 300 psig 

Maximální tlaková ztráta: 0,9 bar / 16 psig 

Rozsah pH – trvalý:  2 – 11 

Rozsah pH – krátkodobý: 1 – 13 

Max. SDI:   5 

Tolerance volného chlor: < 0,1ppm 

 

 

Model Rozměr 
A 

inch/mm 

Rozměr 
B 

inch/mm 

Rozměr 
C 

inch/mm 

Rozměr 
D 

inch/mm 

Účinnost 

% 

Permeátní 
výkon 
(25°C) 

gpd   m3/d 

Aktivní 
plocha 

ft2/m2 

LP 4040 40,0 

1016 

1,05 

27 

0,75 

19 

3,9 

99 

99,2 2900 

11,0 

78 

7,2 
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Membrána reverzní osmózy FILMTEC  
Typ TW30 

 

 

Membrána FILMTEC 2,5“ TW30, 4“ TW30 je určená pro  komerční 
systémy, kde zajišťuje nejvyšší kvalitu přípravy demineralizované vody 
z vody kvality běžné ve vodovodním řadu. Membrány jsou vyráběny 
v různých velikostech tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům.  

 

Membrány typu FILMTEC TW30 se vyznačují spolehlivým provozem a 
produkcí upravené vody nejvyšší kvality. 

 

Technické parametry: 

 

Typ membrány:     tenkovrstvý polyamidový kompozit 

Maximální provozní teplota: 45°C 

Maximální provozní tlak:  41 bar / 300 psig 

Maximální tlaková ztráta: 0,9 bar / 16 psig 

Rozsah pH – trvalý:  2 – 11 

Rozsah pH – krátkodobý: 1 – 13 

Max. SDI:   5 

Tolerance volného chlor: < 0,1ppm 

 

 

Model Rozměr 
A 

inch/mm 

Rozměr 
B 

inch/mm 

Rozměr 
C 

inch/mm 

Rozměr 
D 

inch/mm 

Účinnost 

% 

Permeátní 
výkon 
(25°C) 

gpd   m3/d 

Aktivní 
plocha 

ft2/m2 

TW30 2521 21,0 

533 

1,19 

30 

0,75 

19 

2,4 

61 

99,5 325 

1,23 

13,0 

1,2 

TW30 2540 40,0 

1016 

1,19 

30 

0,75 

19 

2,4 

61 

99,5 850 

3,2 

28,0 

2,6 

TW30 4021 21,0 

533 

1,05 

27 

0,75 

19 

3,9 

99 

99,5 900 

3,41 

36,0 

3,3 

TW30 4040 40,0 

1016 

1,05 

27 

0,75 

19 

3,9 

99 

99,5 2400 

9,1 

78,0 

7,2 
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Membrána reverzní osmózy FILMTEC  
Typ 2,5“ XLE 

 

 

Nízkoenergetická membrána FILMTEC 2,5“ XLE je určená pro malé 
komerční systémy, kde zajišťuje nejvyšší kvalitu přípravy demineralizované 
vody. Membrány jsou vyráběny v různých velikostech tak, aby vyhovovaly 
konkrétním požadavkům.  

 

Membrány typu FILMTEC XLE pracují na nejnižší tlak, což zajišťuje nižší 
náklady na energii, další výhodou je vysoká trvanlivost a spolehlivost.   

 

Technické parametry: 

 

Typ membrány:     tenkovrstvý polyamidový kompozit 

Maximální provozní teplota: 45°C 

Maximální provozní tlak:  41 bar / 300 psig 

Maximální tlaková ztráta: 0,9 bar / 16 psig 

Rozsah pH – trvalý:  2 – 11 

Rozsah pH – krátkodobý: 1 – 13 

Max. SDI:   5 

Tolerance volného chlor: < 0,1ppm 

 

 

Model Rozměr 
A 

inch/mm 

Rozměr 
B 

inch/mm 

Rozměr 
C 

inch/mm 

Rozměr 
D 

inch/mm 

Stabilita 

% 

Permeátní 
výkon 

gpd   m3/d 

Aktivní 
plocha 

ft2/m2 

XLE 2521 21,0 

533 

1,19 

30 

0,75 

19 

2,4 

61 

99,0 365 

1,4 

13,0 

1,2 

XLE 2541 40,0 

1016 

1,19 

30 

0,75 

19 

2,4 

61 

99,0 850 

3,2 

28,0 

2,6 
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Přístroj pro měření měrné elektrické vodivosti 
v kapalinách  
Typ PV425 se sondou 

 

Měřič vodivosti (konduktometr) PV 425 se 
sondou slouží k jednoduchému porovnání  měrné 
elektrické vodivosti vody s předem zadanou 
prahovou hodnotou. Zařízení změří hodnotu 
vodivosti, srovná ji se zadanou prahovou hodnotou 
a pomocí kontrolek indikuje, zda zadaná prahová 
hodnota byla překročena. 
 
 
 
Použití měřiče vodivosti 
 
Měří hodnoty vodivosti (konduktivity) kapaliny 
v rozmezí 1,5 až 200 µS/cm. Je vybaven 
konduktometrickou sondou se závitem  G 3/8“a 
redukcí ½“ na 3/8“. Konstanta sondy je K = 5. 
Měřidlo má jednoduchou  dobře viditelnou indikaci překročení nastavených prahových hodnot.  

• Zelená kontrolka svítí, když naměřená hodnota je pod nastavenou prahovou hodnotou.  
• Rozsvícení červené kontrolky indikuje, že naměřená hodnota překročila nastavenou prahovou 

hodnotu 
• Prahovou hodnotu je možno zadat v rozmezí od 1,5 do 200 µS/cm. 

 
Měřič vodivosti je PV 425 je určen k instalaci na potrubí v místě výstupu ze systému úpravy vody nebo 
přímo do některých typů  hlav filtrů. 
Pro maximální přesnost měření je nutné, aby voda přes sondu proudila. 
 
 
 
Součásti dodávky 
 

• Měřič vodivosti PV 425 s redukcí PVC M/F ½“ x 3/8“ 
• Konduktometrická sonda se závitem 3/8“ 
• Adaptér 230/5 V – 50 Hz s 1,5 m kabelem 

 
 
Technické údaje PV 425 
Měřící rozsah 1,5 až 200 µS/cm 
Napájení 230/5 V – 50 /60 Hz 
Hmotnost 85 g 
Objednací číslo 03930001 
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Měřící článek pro měření vodivosti/TDS/obsahu 
soli/teploty 

Typ ES-400 

 

Přístroj ES-400 je měřicí článek pro měření vodivosti, celkového množství 
rozpuštěných pevných látek (TDS), obsahu soli a teploty. Technologií ES-400 je 
možno s vysokou přesností měřit široký rozsah vodivosti, TDS a obsahu soli toutéž 
elektrodou. Přístroj má automatickou kompenzaci teploty a automatickou kalibraci. 
Do paměti lze uložit až 25 naměřených hodnot označených pořadovým číslem. 

Přístroj ES-400 se vyznačuje: 
 

 LCD displejem se sloupcovým diagramem 
 Nastavitelným koeficientem TDS v rozsahu 0.4 – 1.0 
 Použitelností při teplotách -5°C - 50°C 
 Indikací slabé baterie 

Popis přístroje 

 
1. Přihrádka baterie 
2. LCD display 
3. MODE/HOLD tlačítko (přepíná režim, zadržení a 

uložení údajů) 
4. CAL/RECAL tlačítko(kalibrace, změna jednotek teploty a vyvolání dat) 
5. Tlačítko ON/OFF (zapnutí a vypnutí) 
6. Límec elektrody 
7. Elektroda 

 
( Kryt elektrody není zobrazen) 

 
 
 

 
 
Technické údaje  
Rozsah hodnot vodivosti 0 – 199.9 µS/cm; 200 – 1999 µS/cm; 2.00 – 19.99 mS/cm 
Rozsah hodnot TDS 0 – 99.9 mg/l 
Proměnný ukazatel 100 – 999 mg/l; 1.00 – 9.99 g/l 
Rozsah hodnot obsahu soli 0 – 99.9 ppm 
Pevný ukazatel 0.5 100 – 999 ppm; 1.00 – 9.99 ppt 
TDS ukazatel 0.4 – 1.0 nastavitelný 
Ukazatel hodnot obsahu soli 0.5 pevný 
Vodivost ATC 2.0% na °C 
Teplotní rozsah 0.0°C do 90.0°C 
Teplotní rozlišení  0.1 – 99.9, 1 > 100 
Teplotní přesnost +/- 1°C (0-50°C); +/- 3°C (50-90°C) 
Rozsah ATC vodivosti 0.0°C - 60°C 

Přesnost Vodivost: +/-2% celé stupnice; TDS: +/-2% celé stupnice 
Obsah soli: +/-2% celé stupnice 

Zdroj energie 4 CR2032 litiovo-iontové baterie 
Provozní podmínky -5°C - 50°C 
Rozměry 40 x 187 x 40 mm 
Váha 87 g 
Objednací číslo 03920000 
 



PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ VODIVOSTI                                SORTIMENT 103.5 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Přístroj pro měření měrné elektrické vodivosti v 
kapalinách 

Typ LWT-01 

 

Měřič vodivosti LWT-01 slouží k jednoduchému zjištění vodivosti kontrolované 
kapaliny, např. v laboratořích, v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích, ve 
školách, fotolaboratořích a podobně. Pro průmyslové použití, jako je například 
galvanotechnika, není tento přístroj vhodný. 
Tento přístroj s jednobodovou kalibrací je vybaven automatickou teplotní 
kompenzací (ATC), která zajišťuje stabilitu naměřených hodnot i při kolísajících 
teplotách. Měřící hodnota je udávaná v µS/cm (mikrosiemens na centimetr). 
Výrobek byl přezkoušen na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje tak požadavky 
platných evropských a národních směrnic. U výrobku byla doložena shoda 
s příslušnými evropskými normami a směrnicemi. Odpovídající prohlášení (CE) a 
doklady jsou uloženy u výrobce. 
 
 
 
Účel použití měřiče vodivosti 
 
Měření hodnoty „µS/cm“ v rozmezí 0 až 9990 µS/cm s automatickou kompenzací teploty neagresivních 
(nežíravých) a nehořlavých kapalin, které nesmějí být pod elektrickým napětím. Hloubka ponoru měřící 
elektrody musí být minimálně 10 a maximálně 80 mm. 
K napájení přístroje lze použít 9V baterii, nejlépe alkalickou. 
Jiný způsob používání, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození přístroje. Kromě jiného by toto 
mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být 
prováděny změny nebo přestavby. 
Před každým měřením zkontrolujte stav měřící elektrody, zda nedošlo k poškození. 
Při nevhodných světelných podmínkách (např. přímý dopad slunečního záření na měřící přístroj) může 
dojít k ovlivnění zobrazení na displeji. 
 
 
 
Rozsah dodávky 
 

 Měřič vodivosti LWT-01 
 Kalibrační roztok 1413 µS/cm 
 1 x 9V baterie 
 Šroubovák na provádění kalibrace 
 Kufřík k uložení přístroje a jeho příslušenství a návod k obsluze 

 
 
 
 
Technické údaje LWT-01 
Měřící rozsah 0 až 9990 µS/cm 
Rozlišení 10 µS/cm 
Přesnost měření +/- 1% při 25 ºC 
Provozní podmínky 0 ºC až 50 ºC okolní teplota 
Napájení 9V baterie 
Životnost baterie Cca 350 hodin (alkalická baterie) 
Rozměry 158 x 40 x 34 mm 
Hmotnost 85 g 
Objednací číslo 03910000 
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Přístroj na měření vodivosti se sondou 
Typ CM 113 se sondou TMS 611 

 

CM 113 je přenosný bateriový konduktomer, s třemi přepínatelnými rozsahy, s 
teplotní kompenzací, určený k nejširší škále měření vodivosti, v laboratoři i v 
terénu. 

Konduktometr CM 113 je vestavěn v černé plastové krabičce. Je 
vybaven BNC konektorem (3,5 mm) pro vodivostní elektrodu a souosým 
konektorem pro připojení teplotního čidla. 

Je napájen baterií 9V 

Doporučeným příslušenstvím je konduktometrická sonda TMS 611 

 
 
 
 
Technické údaje konduktometru CM 113 
Nastavitelné rozsahy µS/cm 0 - 200, 0 - 2000, 0 - 20 000 
Teplotní kompenzace v rozsahu 0 – 40°C konstantní 2 % °C 
Referenční teplota °C 20 
Rozlišení při rozsahu  200 µS/cm 0,1 µS/cm 
  2 000 µS/cm 1 µS/cm 
  20 000 µS/cm (20mS/cm)   10  µS/cm 
Jmenovitá konstanta nádobky  cm-1 1,0  
Rozsah kalibrace % ± 20 
Napájení -  baterie typu 6F22 V 9 
Odběr proudu MA 2 
Indikace podpětí  V 7 
Pracovní teplota přístroje °C 0 - 40 
Relativní vlhkost % 0 - 80 
Rozměry  mm 145 x 86 x 40 
Objednací číslo  03930000 
 

Vodivostní elektroda TMS 611 

Vodivostní elektroda TMS 611 se zabudovaným termistorem v ochranném 
plastovém pouzdře slouží k rychlému a přesnému měření vodivosti roztoků s 
automatickou teplotní kompenzací. 

Vodivostní elektroda je složena ze dvou platinových elektrod, jejichž vnější 
plochy jsou proskleny.  Elektroda má odnímatelné vodivostní plastové 
nádobky, což umožňuje snadné čištění elektrodového prostoru. 

Odporová konstanta elektrody - 1,0 cm ± 20 % 

Měření vodivosti 

Ke konektoru konduktometru připojíme elektrodu a teplotní čidlo a přístroj zapneme vypínačem na přední 
straně. Přístroj se dodává kalibrovaný. Konduktometr zapneme na žádaný rozsah a elekrodu ponoříme 
do kapaliny. V případě potřeby přepneme na nižší či vyšší rozsah dle údaje displeje. Po ustálení 
odečteme na displeji hodnotu vodivosti. 
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Přístroj pro měření měrné elektrické vodivosti v 
kapalinách 

Typ LF 100G 

 

 
 
Měřič vodivosti LF 100G slouží k jednoduchému zjištění 
vodivosti kontrolované kapaliny, např. v laboratořích, 
v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích, ve 
školách, fotolaboratořích a podobně. 
Tento přístroj je vybaven automatickou teplotní kompenzací 
(ATC), která zajišťuje stabilitu naměřených hodnot i při 
kolísajících teplotách. Přístroj má 3 rozsahy měření vodivosti a 
další přídavné možnosti zobrazení TDS, salinity a teploty. 
Měřící hodnota je udávaná v µS/cm (mikrosiemens na 
centimetr) nebo mS/cm (milisiemens na centimetr). 
 
 
 
 
Účel použití měřiče vodivosti 
 
Měření hodnoty „µS/cm“ v rozmezí 0 až 2000 µS/cm, měření hodnoty „mS/cm“ v rozmezí 0,00-20,00 
mS/cm nebo 0,0-100,0 mS/cm s automatickým nastavením a kompenzací teploty. K napájení přístroje lze 
použít 9V baterii, nejlépe alkalickou. 
Jiný způsob používání, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození přístroje. Kromě jiného by toto 
mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být 
prováděny změny nebo přestavby. 
Před každým měřením zkontrolujte stav měřící elektrody, zda nedošlo k poškození. 
Při nevhodných světelných podmínkách (např. přímý dopad slunečního záření na měřící přístroj) může 
dojít k ovlivnění zobrazení na displeji. 
 
 
 
 
Rozsah dodávky 
 

• Měřič vodivosti LF 100G 
• 9V baterie 

 
 
 
 

Technické údaje LF 100G 
Měřící rozsah 0-2000 µS/cm / 0,00-20,00 mS/cm / 0,0-100,0 mS/cm 
Přesnost měření +/- 0,5 %  
Rozsah měření teploty -5 ºC až 80 ºC  
Přesnost měření teploty +/-  0,3 °C 
Rozsah měření TDS 0-2000 g/l 
Napájení 9V baterie 
Životnost baterie Cca 350 hodin (alkalická baterie) 
Rozměry 110 x 67 x 30 mm 
Hmotnost 155 g 
Objednací číslo 03930002 
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Sortiment 104 - Dávkovací technologie 
 
 
Dávkování roztoku chemikálií se provádí v energetických 
vodních systémech, jako další stupeň úpravy vody. Tuto 
technologii lze využít i v domácnostech např. pro 
dávkování desinfekčního přípravku na úpravu vody. 
 
Cílem úpravy chemických vlastností vody 
v energetických vodních systémech je zabránění tvorby 
nánosů a ochrana proti korozi. Tato úprava vody 
následuje po změkčení vody na katexovém změkčovači. 
V oběhové vodě teplovodních a horkovodních systémů a 
v napájecí vodě parních systémů je třeba dávkováním 
chemikálií dosáhnout technických parametrů daných 
normou dle ČSN 07 7401 („Voda a pára pro tepelná 
energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 
8MPa“). 
 
 
U vod zajišťujících provoz vodních kotlů a připojených uzavřených soustav norma předepisuje úpravu 
pH vody, zjevné alkality a zajištění přebytku koncentrace Na2SO3 a P2O5. U napájecí vody parních 
kotlů je smyslem úpravy vody chemicky vázat rozpuštěné plyny kyslíku O2 a oxidu uhličitého CO2 a 
upravit pH vody. V kotelní vodě parních kotlů a měničů páry je smyslem upravit konduktivitu, solnost, 
zjevnou alkalitu a zajistit přebytek P2O5. 
 
Dávkování chemikálií se využívá i u soustav pro přípravu teplé vody pro hygienické účely. V tomto 
případě je hlavním smyslem úpravy snížit inkrustační vlastnosti rozpuštěných látek, snížit agresivitu 
vody vůči rozvodům a vytvořit ochrannou vrstvu proti korozi. Další využití nachází dávkovací 
technologie v oblasti chladících systémů. 
 
 

Pro účely úpravy vody v domácnostech slouží zejména dávkovací 
čerpadla, která nadávkují vybraný chemický prostředek do vody, např. 
savo, chlornan sodný pro účely desinfekce vody. 
 
V závislosti na požadavcích je možné si pro dávkování chemikálií vybrat 
z několika typů zařízení.  

• Dávkovací blok – pro přípravu (rozmíchávání) a dávkování 
chemikálií zejména do tepelných systémů s jednou nebo dvěmi 
dávkovacími jednotkami 

• Dávkovací stanice – pro dávkování chemických roztoků v 
závislosti na průtoku vody potrubím  

• Úpravny teplé užitkové vody UTUV 
• Dávkovací čerpadla – zaručují precizní nastavení dávkovaného 

množství chemikálie 
• Dávkovací nádoby na chemikálie – slouží pro jednorázové 

nadávkování chemikálií do topného okruhu. Zapojují se do výtlaku 
oběhového čerpadla formou ochozu stávajících armatur. 
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Dávkovací blok 
Typ DC 1 

 
Dávkovací blok DC  1 je určen k přípravě a 
podávání roztoků chemikálií, zejména do 
tepelných systémů.  
 
Dávkování chemikálií je nezbytné pro 
předcházení korozí systémů. Norma ČSN 07 
7401 stanoví závazné hodnoty jakosti napájecí 
a přídavné vody parních kotlů a  plnící a 
doplňovací vody pro teplovodní a horkovodní 
soustavy, které se dosáhnou dávkováním 
roztoků vhodných chemikálií.  
 
Dávkovací blok je sestaven z čerpadla 
CALPEDA NT 61, rozvodů a zásobní - 
rozmíchávací nádrže. Je umístěn v ocelovém 
rámu a vybaven vstupním a výstupním hrdlem 
G 3/4".  
 
Zásobní nádrž je připojena pružnými hadicemi. 
Tyto hadice se při plnění zásobní nádrže  
chemikáliemi odšroubují. Motor musí být 
připojený na přívod elektrické energie 
vybavený dodaným spouštěčem motoru 
čerpadla. Spouštěč se doporučuje umístit na stěně v blízkosti dávkovače DC 1. 
 
Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 1, 2, 3 – kulový kohout, 4 – zpětná klapka na vstupu a výstupu, 5 – čerpadlo 
 
 
 
Technické údaje podávacího čerpadla Calpeda NT 61 
Výtlak  MPa 0,35  
Dodávané množství l/hod max. 1500 
Elektrické připojení V/Hz 3 x 380 / 50 
Příkon W 370  
Tlak přívodu vody  MPa min. 0,1  
Objednací číslo Dávkovacího bloku DC1 04101015 
 
 

50l

1 2

3

4

5
Přívod upravené vody

Výtlak připraveného roztoku
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Dávkovací blok 
Typ DC 2 

 
Dávkovací blok DC 2 se používá pro 
dávkování korekčních chemikálií ve vodních 
a kondenzátních hospodářstvích parních 
kotelen.  
Jedná se o univerzální zařízení, které je  
použitelné pro kotelny s výrobou páry do 15 
tun/hod. 
Norma ČSN 07 7401 stanoví závazné 
hodnoty jakosti napájecí a přídavné vody 
parních kotlů a  plnící a doplňovací vody pro 
teplovodní a horkovodní soustavy. Dávkování 
chemikálií  je nezbytné, aby nedocházelo ke 
korozím systémů. 
Dávkovací blok je umístěn v ocelovém rámu 
a je sestaven z rozvodů a zásobní – 
rozmíchávací nádrže a čerpadel. 
 
Typ DC 2 sestává ze dvou dávkovacích 
jednotek na chemickou úpravu vody: 
 
1. Elektromagnetické membránové čerpadlo IWAKI zajišťuje dávkování fosforečnanu a louhu sodného 
do napájecí nádrže automaticky v závislosti na chodu napájecích čerpadel kotle. 
2. Odstředivé čerpadlo Calpeda zajišťuje jednorázové podání roztoku siřičitanu sodného do napájecí 
nádrže. Čerpadlo rovněž umožňuje rozmíchání roztoků při jejich přípravě. Vyžaduje ruční obsluhu. 
 
Dávkovací blok se připojuje  na přívod upravené - přídavné - vody šroubením G 1/2".  
Na výstupu je vybaven výtlačnou trubkou, která se úchytkami připevní ke stěně,  a na přívod do napájecí 
nádrže se připojuje závitem G 1/2".  
 
Rozměry DC 2: š x h x v: 850 x 400 x 1120 mm. 
 
 
Schéma zapojení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje dávkovacího čerpadla
IWAKI EW F 20 
Regulace  zdvihu 4 -100 % 

Počet zdvihů 0-180 za minutu 

Vstřik na 1 zdvih 0,333 ml 

Max.výkon  3,6 l/hod 

Maximální tlak 0,7 MPa 

Provozní napětí 230 V / 50 Hz 

Střední příkon 16 W 

 

Technické údaje odstředivého čerpadla 
Calpeda  
Výtlak  0,35 MPa 

Dodávané množství max. 1500 l/hod 

Elektrické připojení 3 x 380 V,50 Hz 

Příkon 370 W 

Tlak přívodu vody  0,1 MPa 

  

Objednací číslo 
dáv. bloku DC2 

04102015 

2

3 4
VÝTLAK

PŘÍVOD  VODY

ODSTŘEDIVÉ 
ČERPADLO

56

DÁVKOVACÍ 
ČERPADLO

Zásobník 1 Zásobník 2
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Dávkovací stanice 
Typy DS 1, DS 2, DS 3 

 
Dávkovací stanice DS x umožňují dávkování 
chemických roztoků do vody v závislosti na 
momentálním průtoku vody hlavním potrubím. 
Možnosti jejich použití je celá řada, např. pro 
úpravu vody v chladících okruzích, v teplovodních 
kotelnách, v systémech přípravy teplé vody, při 
dávkování dezinfekčních prostředků atd.  Precizní 
nastavení dávkovaného množství je standardem. 
Dávkovací frekvence je řízena signálem 
z impulsního vodoměru. Pokud dávkovací 
čerpadlo nedosáhne požadované koncentrace 
pomocí frekvence vodoměru, může být 
znásobena násobičem impulsů. Tím stanice 
dosahuje možnosti dosažení široké škály 
koncentrací . 

 

Součástí dodávky dávkovací stanice  je: 

 vodoměr s impulsním výstupem 
 dávkovací čerpadlo vybavené 

odvzdušňovacím ventilem 
 hadice 4/6“ pro výtlak dávkovacího 

čerpadla 
 vstřikovací kus se zpětným ventilem opatřený vnějším závitem G 1/2" a G 3/8". 
 zásobní PE nádrž  na chemikálie včetně sacího koše a hlídače minimální hladiny 
 násobič impulsů  
 propojovací kabely a hadičky 
 
 

Technické údaje / typ stanice 

Typ  zařízení Světlost  vodoměru Jmenovitý  průtok Špičkový průtok Stavební délka 
vodoměru Objednací číslo 

DS 1 3/4" 2,5 m3/h 5 m3/h 190 mm 04202534 
DS 2 1" 6,0 m3/h 12 m3/h 260 mm 04206010 
DS 3 6/4" 10,0 m3/h 20 m3/h 300 mm 04210064 

 
Standardně je součástí dávkovací stanice solenoidové dávkovací čerpadlo TEKNA EVO APG, jehož 
technické parametry jsou uvedeny v tabulce. 
   

Technické 
parametry 

Tlak 
(bary) 

Průtok 
(l/h) 

Max. frekvence 
(zdvihy/min) 

Kapacita 
zdvihu 

Průměr připojení 
VSTUP/VÝSTUP 

(mm) 

Spotřeba 
(W) 

APG500 

20 0,4 

120 

0,06 
4/7 
4/6 

12,2 
16 0,8 0,11 
10 1,2 0,17 
6 1,5 0,21 

APG600 
20 2,5 

120 
0,35 4/7 

4/6 
12 

18 3 0,42 

APG603 

12 4 

160 

0,42 

4/6 12,2 
10 5 0,52 
8 6 0,63 
2 8 0,83 

APG800 

16 7 

300 

0,39 

4/6 23,9 
10 10 0,56 
5 15 0,83 
1 18 1,0 

APG803 

5 20 

300 

1,11 

8/12 22,2 
4 25 1,39 
2 38 2,11 

0,1 54 3,00 
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      Úprava  vody pro ohřev 
Typy UTUV 1, 2, 3 

 
Úprava teplé vody pro ohřev spočívá v dávkování tekutého přípravku Stopkor I do systému studené vody, 
která je určena k ohřevu na teplou. Stopkor I je alkalický  roztok polykřemičitanů a polyfosforečnanů v 
předepsaném poměru. Používá se jako prostředek k potlačování koroze a proti tvorbě nárůstů  
z korozivních produktů a z tvrdosti vody v systémech přípravy a distribuce teplé vody. Zabraňuje vzniku 
tzv. rezavé vody a výrazně prodlužuje životnost ohřívačů i rozvodů teplé vody 
 
Stopkor I má několikerý účinek: 

 svou alkalickou složkou odstraňuje  z vody agresivní oxid uhličitý, který je příčinou plošné koroze, 
zvyšuje alkalitu a pH vodního prostředí, 

 svou polyfosforečnanovou složkou působí jako blokátor anod mikročlánků elektrochemické 
koroze,  a tím potlačuje příčiny a činitele důlkové koroze,  

 svou polykřemičitanovou složkou působí jako povlakový inhibitor koroze. 
 zamezuje tvorbě nárůstů ze sraženin uhličitanu vápenatého a hydroxidu železitého  

 
Schéma zapojení 
 

VODOMĚR
s impulsním výstupem

ZÁSOBNÍK 50 l
Stopkor I

Přívod vody

Upravená voda

Zásobník TUV

DÁVKOVACÍ 
ČERPADLO

Sací hadice
dávkovacího
čerpadla

Tlaková hadice dávkovacího čerpadla

Kabel plovákového hlídače hladiny roztoku

Kabel externího
řízení čerpadla

Vstřikovací kus
1/2” x 3/8”

 
 
Dávky Stopkoru I v počátečním období nasazení  u starších okruhů přípravy teplé vody jsou max. 60 ml 
na 1 m3 upravované vody,  po stabilizaci systému, tj. po 6-12 měsících,  se dávka může snížit na  30 ml.    
Spotřeba teplé vody kolísá, proto je důležité dávkovat Stopkor I s vysokou přesností. Dávkování se 
provádí dávkovacím zařízením vybaveným měřením průtoku vody. Dávkované množství je nastavitelné v 
závislosti na průtoku vody. 
Součástí dodávky úpravy teplé vody  je vodoměr s impulsním výstupem, elektromagnetické dávkovací 
čerpadlo s připojením  na elektrickou síť pomocí vidlice 230 V (zásuvka musí být umístěna do 1 m od 
dávkovacího čerpadla), hadice 4/6“ pro výtlak dávkovacího čerpadla, vstřikovací kus se zpětným ventilem 
opatřený vnějším závitem G 1/2" a G 3/8", zásobní nádrž na Stopkor I včetně sacího koše a hlídače 
minimální hladiny a  50 litrů roztoku Stopkor I pro první období provozu. 

 
Technické údaje  jednotlivých velikostí úpraven teplé užitkové vody 
Velikost  zařízení Světlost  

vodoměru 
Jmenovitý  

průtok  
Maximální 

průtok  
Stavební délka 

vodoměru  
Objednací číslo

ÚTUV 1 3/4" 2,5 m3/h 5 m3/h 190 mm 04302534 
ÚTUV 2 1" 6,0 m3/h 12 m3/h 260 mm 04306010 
ÚTUV 3 6/4" 10,0 m3/h 20 m3/h 300 mm 04310064 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ EVO APG 

 
Čerpadla TEKNA EVO jsou solenoidová dávkovací čerpadla 
s využitím pro dávkování mnoha druhů chemikálií v aplikacích 
pro úpravu vody. Hlava čerpadel  z materiálu PVDF, keramické 
kulové ventily a membrána z PTFE jsou vhodné pro převážnou 
většinu chemikálií používaných pro úpravu vody. Jsou snadno 
a intuitivně nastavitelná. 
 
TEKNA EVO APG představuje řadu analogových dávkovacích 
čerpadel. Jsou to čerpadla jak s konstantním průtokem, 
manuálně stavitelná tak i umožňují proporcionální dávkování 
podle externího analogového (4 – 20 mA) nebo pulzního 
signálu (např. z vodoměru). 
 
Využití je pro dávkování chemikálií v průmyslových procesech, 
pro plavecké bazény, mycí linky, chladicí věže, pro úpravu 
odpadních vod, pitné vody a v mnoha dalších případech. 
 
Řídící kruhový přepínač s procentuální nebo násobnou „n“ 
hodnotou má  6 možných nastavitelných poloh 

• 3 v dělícím módu (1, 4, 10 =n) 
• 1 v násobném módu (n=1) 
• 1 pro proporcionální 4-20 mA signál 
• 1 pro konstantní funkcionalitu 

 

Technické 
parametry 

Tlak 
(bary) 

Průtok 
(l/h) 

Max. frekvence 
(zdvihy/min) 

Kapacita 
zdvihu 

Průměr připojení 
VSTUP/VÝSTUP 

(mm) 

Spotřeba 
(W) 

Objednací 
číslo 

20 0,4 0,06 
16 0,8 0,11 
10 1,2 0,17 

APG500 

6 1,5 

120 

0,21 

4/7 
4/6 

12,2 04422500 

20 2,5 0,35 APG600 
18 3 

120 
0,42 

4/7 
4/6 12 04422600 

12 4 0,42 
10 5 0,52 
8 6 0,63 

APG603 

2 8 

160 

0,83 

4/6 12,2 04422603 

16 7 0,39 
10 10 0,56 
5 15 0,83 

APG800 

1 18 

300 

1,0 

4/6 23,9 04422800 

5 20 1,11 
4 25 1,39 
2 38 2,11 

APG803 

0,1 54 

300 

3,00 

8/12 22,2 04422803 

 
 
Rozměry APG 500, 600, 603,800: 
 

 
Rozměry APG 803 
 

 
 
 
 

Výška A 
(mm) 

Šířka   B 
(mm) 

Hloubka C 
(mm) 

Výška D 
(mm) 

231 119 145 257 

Výška A 
(mm) 

Šířka   B 
(mm) 

Hloubka C 
(mm) 

Výška D 
(mm) 

231 119 149 257 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ EVO TPG 

 

 
Čerpadla TEKNA EVO jsou solenoidová dávkovací 
čerpadla s využitím pro dávkování mnoha druhů chemikálií 
v aplikacích pro úpravu vody. Hlava čerpadel z materiálu 
PVDF, keramické kulové ventily a membrána z PTFE jsou 
vhodné pro převážnou většinu chemikálií používaných pro 
úpravu vody.  
 
TEKNA EVO TPG představuje řadu digitálních 
dávkovacích čerpadel. Jsou to čerpadla jak s konstantním 
průtokem, manuálně stavitelná, tak i umožňující 
proporcionální dávkování podle externího analogového (4 
– 20 mA) nebo  pulzního signálu (např. z vodoměru). 
 
Využití je pro dávkování chemikálií v průmyslových 
procesech, pro plavecké bazény, mycí linky, chladicí věže, 
pro úpravu odpadních vod, pitné vody a v mnoha dalších 
případech. 
 
 
 

Technické 
parametry 

Tlak 
(bary) 

Průtok 
(l/h) 

Max. frekvence 
(zdvihy/min) 

Kapacita 
zdvihu 

Průměr připojení 
VSTUP/VÝSTUP 

(mm) 

Spotřeba 
(W) 

Objednací 
číslo 

20 0,4 0,06 
16 0,8 0,11 
10 1,2 0,17 

TPG500 

6 1,5 

120 

0,21 

4/7 
4/6 12,2 04425500 

20 2,5 0,35 TPG600 
18 3 

120 
0,42 

4/7 
4/6 12 04425600 

12 4 0,42 
10 5 0,52 
8 6 0,63 

TPG603 

2 8 

160 

0,83 

4/6 12,2 04425603 

16 7 0,39 
10 10 0,56 
5 15 0,83 

TPG800 

1 18 

300 

1,00 

4/6 23,9 04425800 

5 20 1,11 
4 25 1,39 
2 38 2,11 

TPG803 

0,1 54 

300 

3,00 

8/12 22,2 04425803 

 
 
 
Rozměry TPG 500, 600, 603, 800: 
 

 
 
 
 
Rozměry TPG 803: 
 

 
 
 

Výška A 
(mm) 

Šířka B 
(mm) 

Hloubka C 
(mm) 

Výška D 
(mm) 

231 119 145 257 

Výška A 
(mm) 

Šířka B 
(mm) 

Hloubka C 
(mm) 

Výška D 
(mm) 

231 119 149 257 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ EXACTUS 

 
Dávkovací membránová čerpadla Exactus jsou určena k objemově 
přesnému dávkování tekutých látek.  
 
Skříňka čerpadla je vyrobena z chemicky odolného plastu. V horní části 
čerpadla se nachází ovládací panel, na čelní straně sání a výstup 
dávkované kapaliny. Zespodu je připojen kabel elektrické sítě. Čerpadlo je 
opatřeno vypínačem napájecího proudu. Čerpadlo lze napojit na plovákový 
spínač pro kontrolu hladiny dávkované látky v zásobní nádobě. Je 
dodáváno s praktickým plastovým držákem, který umožňuje připevnění na 
svislou nebo na vodorovnou plochu. 
 
Na každý vstřik čerpadlo dopraví konstantně množství dávkovaného 
roztoku dle tabulky pro jednotlivé typy čerpadel. Dávkované množství se 
reguluje ručním nastavením počtu vstřiků za minutu, externím signálem 
nebo v závislosti na vyhodnocení pH nebo Rx hodnoty, podle typu 
čerpadla. 
 
 
Součástí dodávky je také: 
 

• 2 m sací PVC hadice 
• 2 m výtlačné PVC hadice 
• 1 sací kus  
• 1 filtr 

 
El. připojeni:  230 V / 50 Hz, el. krytí IP 65. 
 
 

Typ Charakteristika typu čerpadla 
MA Ručně nastavitelný počet impulzů za minutu.   

F Proporcionální dávkování řízené  externím  signálem (např. impulzem z vodoměru) 
Regulační signál 4 - 20 mA 

PH S integrovaným pH metrem k měření a regulaci pH hodnoty. Sonda pH není v dodávce. 
Čerpadlo zastaví dávkování, když pH dosáhne nastavenou hodnotu. 

RX S integrovaným měřičem Redox potenciálu  k měření a regulaci Rx. Sonda Rx není v dodávce. Čerpadlo zastaví 
dávkování, když Rx potenciál dosáhne nastavenou hodnotu. 

 
 

Technická  data dávkovacích čerpadel Exactus 

Typ 
Max. 

průtok  
Max. 
tlak 

Max.počet 
dávek 

Dávkované 
množství 

Sací 
výška Příkon  Elektr. 

proud  
Objednací 

číslo 
 l/h Bar impuls/min. ml/dávku m W A  

MA 2/5 2 5 120 0,28 2 37 0,16 04441002 

MA 2/10 2 10 120 0,28 2 37 0,16 04441002 

MA 4/5 4 5 120 0,56 2 37 0,16 04441004 

MA 5/7 5 7 120 0,70 2 37 0,16 04441005 

MA 5/10 5 10 120 0,70 2 58 0,25 04441005 

MA 10/5 10 5 120 1,40 2 58 0,25 04441010 

MA 20/5 20 5 120 2,80 2 82 0,36 04441020 

F 2/10 2 10 120 0,28 2 37 0,16 04442002 

F 5/7 5 7 120 0,70 2 37 0,16 04442005 

F 10/5 5 10 120 0,70 2 58 0,25 04442010 

F 20/5 20 5 120 2,80 2 82 0,36 04442020 

PH 5/10 5 10 120 0,70 2 58 0,25 04444005 

PH 10/5 10 5 120 1,40 2 58 0,25 04444010 

RX 5/10 5 10 120 0,70 2 58 0,25 04445005 

RX 10/5 10 5 120 1,40 2 58 0,25 04445010 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ INVIKTA 632, INVIKTA 633 

 
Řada jednoduchých spolehlivých dávkovacích čerpadel 
INVIKTA je založena na principu mikroprocesorových 
solenoidních dávkovacích čerpadel.  
Využití je pro dávkování chemikálií u  plaveckých bazénů, mycích 
linek, chladicích věží a v mnoha dalších případech. 
Čerpadlo je vybaveno externím plastickým pouzdrem z PP, které 
chrání čerpadlo proti vniknutí vody a agresivnímu prostředí. 
 
Vlastnosti čerpadla: 

• standardní 90 - 265 VAC přívod 
• připevnění na zeď přímo nebo pomocí konzole 
• signalizace provozu pomocí LED 
• manuální seřízení průtoku 
• těleso čerpadla opatřeno manuálním ventilem pro nasátí 

 
Podle požadavku může být doplněno alarmem nízké hladiny. 
 
Součástí dodávky je i instalační sada, která obsahuje: 
 

• kotvicí konzoly pro připevnění na stěnu 
• sací filtr pro rozpouštědla a proplachovadla 
• vstřikovací koncovku 
• hadici z PVD pro sání a připojení odvzdušňovacího ventilu pro manuální nasátí 
• trubku z PE pro propojení výtlaku čerpadla s místem vstřiku 
• svorky pro upevnění čerpadla 
• napájecí kabel 

 
Technické parametry / Typ Typ 632 Typ 633 
Tlak (bary) 7 5 
Průtok (l/hod) 2 5 
Koncovky (do/z) 4/6 4/6 
Objem  / zdvih (ml) 0,33 0,52 
Zdvihů / min 100 180 
Objednací číslo 04410632 04410633 

 
 

Materiálové složení Typ 632 Typ 633 
Těleso PVC PVC 
Kulové ventily Pyrex Pyrex 
Těsnění a ventily FPM EPDM 
Membrána PTFE PTFE 

 
 
Celkové rozměry: 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ IWAKI ES 

 
 
 
Elektromagnetické dávkovací čerpadlo 
IWAKI  série ES nabízí přesné chemické 
dávkování za velmi úsporných ekonomických 
podmínek.  
Je určené pro výrobce zařízení, kteří nemají 
nároky na řízení čerpadla a ocení jeho 
dlouhou životnost. Řízení je pouze pomocí 
frekvence zdvihu bez regulace výšky zdvihu. 
Materiálové provedení je v kombinaci 
PVC/FKM. Čerpadla jsou malá, tichá a 
lehčená. 
Nejrozšířenější použití je v oblasti chemických 
úpraven vod, mycích zařízení, apod. 
Dokonalá technika na nejvyšší úrovni 
poskytuje záruku účinného, spolehlivého 
provozu. 
Rychlost až 360 zdvihů/min zajišťuje 
chemické dávkování s vysokou rozlišovací 
schopností i eliminaci vlivů pomalého napájení. Pro dokonalou těsnost  se zamezením úbytku náplně čerpadla jsou 
zde dvojité kulové zpětné ventily. Materiály použité pro membránu (PTFE/EPDM) zajišťují její dlouhou životnost. 
Čerpadlo  IWAKI ES se skládá z čerpadlového agregátu, hnacího zařízení a řídící jednotky. Hnací zařízení 
představuje elektromagnetický ventil. Po nabuzení induktoru pomocí řídící jednotky se hřídel ventilu pohybuje 
dopředu. Hřídel je připojena k membráně s PTFE, tvořící součást čerpadlového agregátu. Membrána je tlačena do 
dutin hlavy čerpadla, čímž snižuje její objem a zvyšuje tlak. Tak je vytlačována kapalina z hlavy přes zpětné klapky 
na výtlaku. Když je induktor bez proudu, pružina vrátí ventil do výchozí polohy. Tak se membrána vysune z hlavy 
čerpadla, objem se zvětší a tlak klesne. Atmosférický tlak pak tlačí kapalinu ze zásobníku přes zpětné klapky na sání 
a dochází opět k naplnění hlavy čerpadla. 
 
Význam označení čerpadla  
 

  1 - Název typové řady 
  2 - Označení pohonu (B: 16W, C: 22W) 
  3 - Účinný průměr membrány (v mm) 

4 - Označení materiálu zmáčené části (VC) 
5 - Označení napětí zdroje (3:  AC230V stříd., 50Hz) 

 
Technické 
údaje / Typ 

Max. výkonnost 
(l/hod)     (ml/min) 

Výkon zdvihu 
(ml) Max. tlak (MPa) Objednací číslo 

B11 2,28 38 0,11 1,0 04432111 

B16 3,9 65 0,18 0,7 04432116 

B21 5,7 95 0,26 0,4 04432121 

B31 12,0 200 0,56 0,2 04432131 

C16 4,8 80 0,23 1,0  

C21 7,8 130 0,37 0,7  

C31 16,2 270 0,76 0,35  

C36 24 400 1,13 0,2  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

    ES        -        B               15               VC        -      3 
1 2 3 4 5 

Rozměry B11 B16 B21 B31 
H 184 172 
L 173 159 
a 22 27 
b 35 16 
c 150 - 
d 26 8 
 C16 C21 C31 C36 

H 194 186,5 
L 196,5 177,5 177 
a 27 29 28,5 
b 37 16 
c 160 182 181,5 
d 36 18 18,5 

mailto:info@deto.cz�
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ IWAKI EW 

 
Elektromagnetické membránové dávkovací 
čerpadlo  IWAKI EW  se   vyznačuje  vysokou 
přesností a stabilitou  při dávkování.  
 
Má nastavitelnou délku zdvihu i dávkovací 
frekvenci, a to ručně nebo externími vstupními 
signály. Tím dosahuje široké možnosti  
nastavení dávkovaného množství. Dosahuje 
maximální dávkovací frekvence  až 180 zdvihů / 
min. a maximální dávkované množství  dle 
velikosti (viz tabulka).   
 
Čerpadlo má vodotěsnou konstrukci, speciální 
gumové těsnění, které zabraňuje vniknutí 
tekutiny do chráněného prostoru čerpadla. Skříň 
čerpadla z PE má dokonalou odolnosti proti UV 
záření. V řídící jednotce je integrován vysoce 
výkonný CPU procesor, který řídí externí funkci, 
jakož i vstupy od dvoustupňového hladinového 
spínače. LCD displej, vybavený průhledným 
krytem, permanentně ukazuje nastavený počet 
zdvihů. 
 
Dávkovací čerpadlo je opatřeno sací a 
výtlačnou armaturou. Výtlačná armatura je navíc 
vybavena odvzdušňovacím ventilem. V místě  
dávkování je výtlačné potrubí zakončeno 
zpětným ventilem. Sací potrubí začíná sacím 
košem pro zachycení mechanických nečistot z dávkovaného roztoku, zpětnou klapkou proti zavzdušnění  
a je navíc vybaveno hladinovým hlídačem minimální hladiny.  
 
Hodnoty uvedené v tabulce  se vztahují na čistou vodu při teplotě 25°C. 
 
 
Technická data čerpadla  B08 F10 F15 F20 F30 
Maximální množství dáv. kapaliny   ml / zdvih 0,056 0,142 0,233 0,333 0,833 
Maximální  výkon čerpadla ml / min 10 26 42 60 150 
Max.  výkon čerpadla při max. tlaku l / hod 0,6 1,5 2,5 3,6 9 
Maximální  tlak  MPa 1 1 1 0,7 0,3 
Příkon W 10 16 
Připojovací napětí V AC 220 V / 230 V /240 V jednofázově 
Provozní napětí V/Hz 230 / 50 
Připojovací hadice mm 4 x 6, 6 x 8 9 x 12 
Teplota dávkované kapaliny  °C 0 - 40 
Počet zdvihů  zdvih / min 1 - 180 
Optimální nastavitelná délka  zdvihu % 40 - 100 
Prostředí: okolní teplota  °C 0 - 40 
Váha kg 2,8 
Stupeň izolace  Stupeň E, zabudovaná tepelná ochrana 
Objednací číslo  04431108 04431210 04431215 04431220 04431230
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ IWAKI EJ 

 
 
 
 
 
Elektromagnetické dávkovací čerpadlo IWAKI  série EJ nabízí 
přesné chemické dávkování za velmi úsporných ekonomických 
podmínek.  
Čerpadla IWAKI série EJ umožňují jak ruční nastavení chodu, tak i 
řízení pomocí pulzů od vodoměru. Materiálové provedení je v kombinaci 
PVC/FKM. Čerpadla jsou malá, tichá a lehčená. 
Nejrozšířenější použití je v oblasti chemických úpraven vod, mycích 
zařízení, apod. Dokonalá technika na nejvyšší úrovni poskytuje záruku 
účinného, spolehlivého provozu. 
Rychlost až 360 zdvihů/min zajišťuje chemické dávkování s vysokou 
rozlišovací schopností i eliminaci vlivů pomalého napájení. Pro 
dokonalou těsnost  se zamezením úbytku náplně čerpadla jsou zde 
dvojité kulové zpětné ventily. Materiály použité pro membránu 
(PTFE/EPDM) zajišťují její dlouhou životnost. 
Čerpadlo  IWAKI EJ se skládá z čerpadlového agregátu, hnacího 
zařízení a řídící jednotky. Hnací zařízení představuje elektromagnetický 
ventil. Po nabuzení induktoru pomocí řídící jednotky se hřídel ventilu 
pohybuje dopředu. Hřídel je připojena k membráně s PTFE, tvořící 
součást čerpadlového agregátu. Membrána je tlačena do dutin hlavy 
čerpadla, čímž snižuje její objem a zvyšuje tlak. Tak je vytlačována 
kapalina z hlavy přes zpětné klapky na výtlaku. Když je induktor bez 
proudu, pružina vrátí ventil do výchozí polohy. Tak se membrána vysune z hlavy čerpadla, objem se zvětší a tlak 
klesne. Atmosférický tlak pak tlačí kapalinu ze zásobníku přes zpětné klapky na sání a dochází opět k naplnění hlavy 
čerpadla. 
 
 
 
 
 
Význam označení čerpadla  
 

  1 - Název typové řady 
  2 - Označení pohonu (B: 15W) 
  3 - Účinný průměr membrány (v mm) 

4 - Označení materiálu zmáčené části (VC) 
 

 
Technické údaje / 
Typ 

Max. výkonnost 
(l/hod)     (ml/min) Max. tlak (MPa) Objednací číslo 

B11 1,8 30 1,0 04433111 

B16 3,0 50 0,6 04433116 

B21 4,8 80 0,3 04433121 

 
  
 
Rychlost zdvihu: 1 – 360 zd./min. 
 
 
 
 

    EJ        -        B               15               VC        ER 
1 2 3 4 5 
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Dávkovací čerpadlo membránové 
Typ OPTIMA s pH nebo Rx analyzátorem 

 
Řada dávkovacích čerpadel OPTIMA nabízí možnost 
vestavěné sondy pro řízení pH nebo Rx (oxidačně-
redukční potenciál).  Tento nástroj zajišťuje řízení, 
měření a proporcionální nastavení dávkování pro 
regulaci pH/Rx. Splňuje většinu požadavků na úpravu 
vody v menších instalacích. Má možnost jednoduché 
automatické kalibrace s možností řízení úrovně 
výkonnosti, což je ideální nástroj v průběhu uvádění do 
chodu  a údržby zařízení. Nastavení čerpadla je velmi 
snadné díky vícejazyčnému menu a alfanumerickému 
displeji. 
 
Dostupné funkce: 

• manuální dávkování 
• proporcionální dávkování s poměrným 

nastavením pásma 
• automatická nebo manuální kalibrace čidla, 

tato možnost může být v případě potřeby 
vypnuta 

 
Možnosti čerpadla: 

• Manuální kompenzace teploty pro pH nebo automatická kompenzace pomocí PT100 
• 4 – 20 mA výstup pro grafický záznamník nebo přenášení naměřených hodnot 
• zobrazení průtoku v litrech/hod, galónech/hod, ml/min, impulsech/min, procentech 
• kalibrace čerpadla pro zajištění absolutní přesnosti dávkování 
• alarm úrovně hladiny s možností odpojení čerpadla nebo upozornění na nedostatek produktu 

prostřednictvím relé alarmu 
• statistiky dávkování 
• alarm odchylek od bodu nastavení, programovatelný pro souvislý interval 
• alarm přeplnění k ochraně čerpadla před vstřikováním produktu v případě nefunkčnosti čidla 
• maximální průtok dávkovacího čerpadla k ochraně před předávkováním 
• heslo pro přístup k  naprogramovaným parametrům 
• jazyk displeje: francouzština, angličtina, italština, němčina, španělština 

 
Alarmy: 

• alarm úrovně hladiny chemického produktu 
• alarm špatné funkce software 
• alarm chybějící kalibrace sondy 
• měřené hodnoty mimo naprogramované limity 
• alarm přeplnění pro ochranu před předávkováním 
 

 
Technické parametry / Typ OPTIMA pHT 
Průtok (l/hod) 10 l/hod při 5 kg/cm2 nebo 5 l/hod při 10 kg/cm2 

Napájení 90 - 265 VAC 50/60 Hz 

Rozsah měření pH 0.00-14.00 pH možnost výběru rozlišení 0.1 nebo 
0.01 pH 

Objednací číslo 04450001 
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Dávkovací nádoby 
Typ DN 100, DN 150 

 
Dávkovací nádoba  DN 100 a DN 150 slouží pro jednorázové 
nadávkování chemikálií do topného okruhu. Zapojuje se do výtlaku 
oběhového čerpadla formou ochozu stávajících armatur. 
 
Dávkovací  nádoba  sestává  z  válcového ocelového  tělesa 
uzavřeného klenutými dny, opatřeného na vstupu a na výstupu 
kulovými ventily. Horní dno je  kulovým kohoutem, přes který se 
provádí plnění nádoby chemikáliemi. Spodní dno je opatřeno 
vypouštěcím kohoutem. 
 
 
 
Schéma zapojen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dávkování chemikálií se provádí ručně,  nádoba se 
naplní rozpuštěnými chemikáliemi přes otevřený kulový 
ventil C. 
 
Nad nádobou je nutné ponechat dostatečně velký 
volný prostor pro manipulaci při doplňování chemikálií 
(cca 400 mm). 
 
Otevřením ventilu B na výtlaku oběhového čerpadla a 
ventilu A proud vody vyplaví roztok chemikálie do 
topného okruhu.  

 
 
 
Technická data  Dávkovací nádoba DN 100 Dávkovací nádoba DN 150 
Průměr nádoby - D    mm 108  159  
Výška nádoby – V mm 330  410  
Stavební výška - H mm 510 610  
Jmenovitý objem litr 2,5  6,0  
Maximální provozní tlak  MPa 0,6 
Maximální provozní teplota oC 150 
Ventil C inch G 3/4" 
Ventily A = B = E inch G 1/2" 
Objednací číslo  04900100 04900150 
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Injektor pro dávkování kapalin 
 

 

Injektor slouží pro dávkování kapalin různého charakteru do 
potrubí. Princip funkce injektoru vychází z toho, že z jedné 
trysky vystupuje základní hnací médium a z nasávací 
strany se směšuje s tekutým mediem. Výsledkem tohoto 
procesu je směs základního (hnacího) a přisávaného 
media. Směšovací poměr závisí na velikosti trysky a tlaku 
hnacího media. Orientační nasávací množství udává níže 
uvedená tabulka, je však nutné brát zřetel na skutečné 
provozní podmínky. 

 

Injektor je vyroben z PVC a má 3/4“ vnější závit, 
neobsahuje žádné pohyblivé části. Jedná se o jednoduché 
a spolehlivé zařízení, které nepotřebuje připojení na elektrickou energii. Své využití 
nachází např. při regeneraci ionexových filtrů, pro dávkování korekčních chemikálií 
v teplovodních a chladících systémech. 

 

 

Technické parametry: 
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Sortiment 105 - UV a speciální technologie úpravy vody 
 
 
UV sterilizátory jsou určené k odstranění mikroorganismů vyskytujících se ve vodě, jako jsou 
bakterie, kvasinky, viry, řasy, plísně. Ultrafialové 
záření je zcela neškodné a ekologické. Tento 
postup úpravy vody je vhodný zejména tam, kde 
není možné použít chemické desinfekční roztoky. 
Voda upravená tímto způsobem nemění své 
chemické ani fyzikální vlastnosti.  
 
Zařízení je vhodné pro domácí použití, např. pro 
bazény, vířivky, akvária, zahradní jezírka. Své využití tato technologie najde i v průmyslových 
aplikacích, nebo jako vhodný doplněk k zařízením reverzní osmózy. Zařízení se skládá z pouzdra, ve 
kterém je jeden nebo i několik UV zářičů, zejména u průmyslových zařízení, dále jsou vybaveny 
elektrickou řídící jednotkou.  
 

Elektronické úpravny vody jsou určeny všude tam, kde vlivem 
tepelných nebo tlakových změn dochází k usazování vodního 
(kotelního) kamene. Zařízení zabraňuje vzniku pevných usazenin, 
uvolňuje již vytvořený nános vodního kamene, působí proti korozi. 
Zařízení má velmi jednoduchou instalaci bez přerušení potrubí, 
hygienickou nezávadnost (nepřichází do styku s médiem), dlouho 
životnost bez nároku na údržbu. 
 
Přístroj je tvořen elektronickou skříňkou a cívkou. Cívka se navine na 
potrubí a propojí se s elektronikou. Řídící prvky zařízení generují  
specifické kmitočty nízkofrekvenčního signálu. Při průchodu vody tímto 
potrubím dochází k tvorbě krystalků aragonitového typu, které se 
neusazují, ale zůstávají v suspenzi. Tyto částice potom musí být 
odplaveny nebo odkaleny. 
 

Přístroje pro magnetickou úpravu vody zabraňují negativnímu působení tvrdé vody. Při průtoky 
vody magnetickým polem dochází ke změně fyzikálních vlastností vody, tím se tvorba vodního 
kamene několikanásobně snižuje nebo úplně zastavuje. Postupem času dochází i k odstranění i již 
usazených nánosů. Tato úprava vody nemění chemické vlastnosti vody, tzn. že minerály potřebné pro 
lidský organismus se z vody neodstraňují,  pouze jsou  převedeny do jiné formy. 
 
Magnetickou úpravnu vody nabízíme ve dvou základních typech.  
Prvním typem je tzv. magnetizér, který se skládá ze dvou čelistí 
upevněných na trubce stahovacími šrouby. Toto zařízení 
nepřerušuje potrubní vedení, lze jej připevnit jak na kovové tak na 
plastové potrubí. 
Druhým typem je magnetická úpravna vody MUV, s připojením 
závitovým nebo přírubovým. Vstupní voda musí být zbavena 
hrubých i suspendovaných nečistot. Aby bylo zařízení účinné, 
nesmí celková tvrdost přesáhnout 3,5 mmol/l a celkový obsah solí 
max. 2000 mg/l. 
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UV sterilizátory ke stanicím RO 
Typ JT 

 
 
UV sterilizátory řady JT slouží k desinfekci vody pomocí UV 
záření. Je možno je použít v případech, kdy je požadována 
spolehlivá dezinfekce vody bez přídavku chemických 
prostředků. UV záření ničí ve vodě mikroorganismy jako jsou 
bakterie, viry, řasy a plísně. Typ JT05 se používá jako doplněk 
stanic reverzní osmózy ROSA.  
 
 
Rozměry 
 

A....................................170 mm 
B...................................31,8 mm 
C......................................55 mm 
D....................................175 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje přístroje 
Maximální provozní tlak MPa 0,69 
Doporučená  teplota okolí oC 0 - 30  
Příkon W 5 
Objednací číslo  05100005 
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UV sterilizátory pro domácnosti 
Typ SC, SQ 

 
 
 
UV sterilizátory slouží k desinfekci vody pomocí UV 
záření. Ultrafialové záření je zcela neškodné a ekologické. 
Je možno je použít v případech, kdy je požadována 
spolehlivá dezinfekce vody bez přídavku chemických 
prostředků, nevytváří se žádné vedlejší produkty. UV 
záření ničí ve vodě mikroorganismy jako jsou bakterie, 
viry, řasy a plísně.  
 
 
UV sterilizátory typu SQ jsou vybaveny elektrickou řídící jednotkou s kabelem pro připojení do zásuvky 
230 V. 
 
 
 

Vlastnosti: 
 

 max. provozní tlak 8,6 barů 
 provozní teplota 2 – 40 °C 
 záření > 30 mj/cm2 
 životnost zářiče 9 000 hodin provozu 

 

 
 
 

Technické 
údaje /Typ 

Max. 
průtok 
(l/hod) 

Počet UV 
zářičů Výkon (W) Připojení Průměr 

(mm) 
Délka 
(mm) 

SC4/2 910 1 17 G ½“  65 462 
SC5 1100 1 21 G ¾“  65 500 
SC12 3400 1 40 G ¾“  65 910 
S5Q 1400 1 25 G ¾“  65 560 
S8Q 2300 1 37 G ¾“  65 900 

S12Q 3400 1 39 kombi  
G ¾“a1“ 

89 950 
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UV sterilizátory pro průmyslové aplikace 
Typ FC 

 
UV sterilizátory slouží k desinfekci vody 
pomocí UV záření. Je možno je použít 
v případech, kdy je požadována spolehlivá 
dezinfekce vody bez přídavku chemických 
prostředků. UV záření ničí ve vodě 
mikroorganismy jako jsou bakterie, viry, řasy a 
plísně. 
 
UV sterilizátory řady FC slouží pro použití 
v komerčních a průmyslových aplikacích. 
Obsahují jeden nebo několik UV zářičů 
v pouzdře v provedení z leštěné ušlechtilé 
oceli AISA 304 s otvorem pro údržbu a 
připojením k odpadu. 
 
Jsou vybaveny elektrickou řídící jednotkou 
s kabelem pro připojení do zásuvky 230 V, 
měřením času a přepínačem, provozní a 
servisní LED indikací. 
 
Splňují CE bezpečností nařízení. 
 
 
 
 
 
Vlastnosti: 
 

 max. provozní tlak 10 barů 
 provozní teplota 2 – 40 °C 
 záření > 30mj/cm2 
 životnost zářiče 10 000 hodin provozu 
 ochranná třída IP55 
 možnost propojení s vypínacím solenoidovým ventilem 

 
 
 
 
 
 
Technické 

údaje 
/Typ 

Max. 
průtok 
(l/hod) 

Počet UV 
zářičů 

Výkon 
(W) Připojení Průměr 

(mm) 
Délka 
(mm) 

Objednací 
číslo 

FC-8 1810 1 29 ¾“ BSP M 110 710 05100029 
FC-12 2720 1 40 1“ BSP M 130 940 05100040 
FC-15 3400 1 65 1“ BSP M 130 940 05100065 
FC-20 4536 1 65 1 ½“ BSP M 160 940 05110065 
FC-24 5443 1 80 1 ½“ BSP M 160 940 05100080 
FC-35 7938 1 100 2“ BSP M 160 1235 05100100 
FC-45 10200 1 120 2“ BSP M 160 1235 05100120 

FC-70D 15900 2 200 DN 50 příruby 240 1250 05100200 
FC-120D 27250 3 360 DN 65 příruby 270 1250 05100360 
FC-180D 40880 5 600 DN 80 příruby 325 1250 05100600 
FC-250D 56780 7 840 DN 100 příruby 400 1250 05100840 
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Elektronická úprava vody 
Typ INKRUST CW 01, INKRUST COLT 

 
Přístroj  INKRUST zabraňuje vzniku pevných 
usazenin všude tam, kde následkem tepelných nebo 
tlakových změn dochází k vytváření a usazování  
vodního kamene. Přístroj generuje specifické kmitočty 
nízkofrekvenčního signálu, který působí vratné změny 
iontových vazeb molekul hydrogenuhličitanu 
vápenatého rozpuštěného ve vodě. Hydrogenuhličitan 
vápenatý pak tvoří krystaly aragonitového typu bez 
původní adheze k povrchu průtočného traktu, tzn.  
zůstávají v suspenzi a mohou být ze systému  
vyplaveny nebo odkaleny. Přitom  se uvolní z vody 
stopové množství kysličníku uhličitého, který 
následně rozpouští již usazený vápenec v rozvodu, a 
dále  malé množství peroxidu vodíku, který se chová 
jako inhibitor koroze a ničí ve vodě některé druhy 
nežádoucích mikroorganismů. 
 
Přístroj nemá vliv na celkové chemické složení  vody. 
  
Typ Inkrust CW 01 se montuje v průtočných 
soustavách do vstupního traktu chráněného systému, 
v uzavřených otopných a chladících soustavách na 
cirkulační potrubí oběhového čerpadla systému, kde 
průběžně obnovuje popsané vlastnosti upravené 
vody. Přístroj je určen pro instalaci na nemagnetické (plast, měď) i magnetické (kov) potrubí.  
V úseku instalace  může být potrubí v libovolné poloze a musí být rovné. Na připravenou část potrubí 
namotáme cívku o 26 závitech z kabelu, který je součástí dodávky přístroje. Kabel  propojíme se skříňkou 
s elektronikou. 
 

 
Typ Inkrust Colt je určen k instalaci před jednotlivé zařízení, které má být chráněno před 
usazováním vodního kamene (pračka, bojler). Základní jednotka má válcový tvar, 
stavební délku 1900 mm, průměr 500 mm. Na vstupu je přístroj opatřen 3/4" převlečnou 
matkou (možno připojit na pračkový ventil) a na výstupu 3/4" závitem (např. pro připojení 
pračkové hadice). 
 
Přístroj je vybaven síťovým adaptérem 5V ss/300 mA. 
 

 
 
 
Technické údaje / Typ  Inkrust CW 01 Inkrust Colt 
Jmenovitý příkon VA 4 4 
Elektrické napájení (kolísání napětí max. 10 %) V / Hz 230 / 50 230 / 50 
Pojistka mA 250 - 
Maximální provozní tlak bar - 5 
Maximální průtok  m3/hod 5 0,5 
Připojovací rozměr inch - ¾“ 
Světlost magnetického potrubí (kov) od-do  inch 1/2“ – 6/4“ - 
Světlost nemagnetického potrubí (plast, měď) od-do  mm  10 - 50  - 
Provozní teplota oC  od  +5  do  +40 
Maximální relativní vlhkost vzduchu % při oC 80 při 31, 50 při 40 
Hmotnost g 670 440 
Objednací číslo  05210050 05210005 
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Elektronická úprava vody 
Typ EUV HP, D, T, MI, TI 

 

Přístroje EUV jsou určené na úpravu vody všude tam, kde 
následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k tvorbě a 
usazování kotelního kamene. Zabraňují vzniku pevných usazenin v 
systému, uvolňují již vytvořený vodní kámen a omezují korozi 
ocelových povrchů. 
 
Přístroj je tvořen skříňkou s elektronikou, která se připevňuje  na 
zeď, a cívkou. Cívka se navine na  potrubí a propojí s řídícími prvky 
přístroje.Ty vytvářejí dynamické elektromagnetické pole. Průchodem 
přes toto pole se z vody uvolňují velmi jemné krystalky aragonitu ve 
formě koloidní suspenze. Ta musí být průběžně odplavována nebo v 
uzavřených systémech pravidelně odkalována.  
 
Výhody přístroje EUV:  
 
jednoduchá instalace bez přerušení potrubí, hygienická nezávadnost -zařízení nepřichází do styku s 
médiem, dlouhá životnost (až 20 let) bez nároků na údržbu, nízké pořizovací náklady, nulová tlaková 
ztráta, nízká spotřeba energie. U takto upravené vody se nemění obsah minerálních látek.  
Vedlejším efektem zařízení je protibakteriální účinek. Voda by měla být do 48 hodin spotřebovaná nebo 
musí znovu projít cívkou přístroje, aby se obnovily popsané vlastnosti.  
 
Přístroje EUV jsou vyráběny v několika typech: 

 
EUV ... typ HP (Home Protector) 
jsou určené pro rodinné domy nebo byty, kde se předpokládá, že 
vstupní potrubní systémy jsou obvykle předimenzovány a skutečné 
průtoky pak odpovídají cca 1/3 průtoků v porovnání se systémy s 
více uživateli. Výstupní signál generátoru je přizpůsoben nižší 
rychlosti proudění vody, tj. cca do 0,5 m/s. 
 
EUV ... typ  D   
jsou určené pro  aplikace, kde se  předpokládá, že se po podstatnou 
část odběru průtok pohybuje v rozsahu uvedeném tabulkou. Je-li 
potrubí předimenzováno, je potřeba ho na vhodném místě 
zredukovat.  

 
EUV ... typ T 
jsou určené pro větší výměníkové stanice. Zabudované časové relé umožňuje přepínat přístroj ve dvou 
pásmech průtoků  v cyklu 24 nebo 168 hodin. Pomocí relé je možná vazba na nadřazený řídící systém.  
 
EUV ... typ MI 
jsou určené pro systém se stálým průtokem, obvykle daný oběhovým čerpadlem, např. primární okruhy 
vytápění, cirkulace TUV, chlazení kompresorů. Jsou ručně nastavitelné v deseti stupních.   
 
EUV ... typ TI   
spojují vlastnosti  typů T a MI. Umožňují přepínat ve dvou pásmech průtoky, v deseti stupních. 
 
 
Při výběru vhodného typu přístroje je potřebné vycházet z následujících údajů: 
 

 rozsah a časový průběh průtoku vody v místě instalace 
 průměr potrubí 
 v případě proměnlivého tlaku vody způsob řízení přístroje 
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Technické údaje elektronických úpraven vody typu EUV 
 
 
 

Typ přístroje 
Rozsah průtoků 

m
3
/hod 

Světlost 
potrubí 

mm 

Světlost 
potrubí 

inch 

Rozměry 
š x v x h 

mm 

Příkon 
VA Objednací číslo 

EUV 10 HP pod 0,1 10 3/8" 05221010 
EUV 15 HP 0,15 - 0,60 15 1/2" 05221015 
EUV 20 HP 0,30 - 1,00 20 3/4" 05221020 
EUV 25 HP 0,45 - 1,50 25 1" 05221025 
EUV 32 HP 0,70 - 2,50 32 5/4" 

5 

05221032 
EUV 10 D 0,10 - 0,45 10 3/8" 05222010 
EUV 15 D 0,30 - 1,00 15 1/2" 05222015 
EUV 20 D 0,60 - 1,80 20 3/4" 05222020 
EUV 25 D 0,90 - 2,70 25 1" 

 
160x90x61 

3,5 
 

05222025 
EUV 32 D 1,40 - 4,40 32 5/4" 05222032 
EUV 40 D 2,30 - 6,80 40 6/4" 05222040 
EUV 50 D 3,50 - 10,5 50 2" 05222050 
EUV 65 D 6,00 - 18,0 65 2 1/2" 

4 

05222065 
I.  0,40 - 1,40 EUV 32 T 
II. 1,40 - 4,40 

32 5/4" 05223032 

I.  0,80 - 2,30 EUV 40 T 
II. 2,30 - 6,80 

40 6/4" 05223040 

I.  1,20 - 3,50 EUV 50 T 
II. 3,50 - 10,5 

50 2" 05223050 

I.  2,00 - 6,00 EUV 65 T 
II. 6,00 - 18,0 

65 2 1/2" 

215x130x77 

5,5 

05223065 

EUV 50 MI 05224050 
             TI 

0,20 - 25,0 50 (2") 
05225050 

EUV 65 MI 05224065 
            TI 

0,30 - 42,0 65 2 1/2" 
05225065 

EUV 80 MI 05224080 
            TI 

0,50 - 54,0 80 3" 
05225080 

EUV 100 MI 05224100 
              TI 

0,80 - 65,0 100 4" 

8 

05225100 
EUV 125 MI 05224125 
              TI 

1,40 - 130 125 5" 
05225125 

EUV 150 MI 05224150 
              TI 

2,00 - 190 150 6" 
05225150 

EUV 200 MI 05224200 
              TI 

3,20 - 340 200 8" 
05225200 

EUV 250 MI 05224250 
              TI 

6,00 - 540 250 10" 
05225250 

EUV 300 MI 05224300 
              TI 

8,00 - 760 300 12" 
05225300 

EUV 400 MI 05224400 
              TI 

13 - 1360 400 16" 
05225400 

EUV 500 MI 05224500 
              TI 

24 - 2160 500 20" 

275x220x140 
 

10 

05225500 
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Magnetická úprava vody 
Typ MAGNETIZÉR 

 
Přístroj pro magnetickou úpravu vody zabrání negativnímu 
působení tvrdé vody. 
 
Aplikací přístroje se dosáhne několikerý účinek: 

 omezuje podstatně tvorbu tvrdých usazenin, tzv. 
vodního kamene, a tím zvyšuje účinnost a životnost 
ohříváků a chladičů, nedochází k zarůstání potrubí 

 staré nánosy vodního kamene se postupně dlouhodobě 
rozpouštějí a odstraňují. Tím se dosáhne vyšší účinnosti 
bojlerů a  snížení nákladů na ohřev vody.  

 magneticky upravená voda při praní prádla snižuje 
spotřebu pracích prostředků, nečistoty se snadněji 
rozpouštějí  

 
Přístroj se skládá se ze dvou čelistí, které se jednoduše nasadí 
na trubku a upevní stahovacími šrouby.  
 
Základním prvkem magnetizéru jsou proti sobě nasměrované 
permanentní magnety, které vytváří silné magnetické pole. 
Průtokem vody přes toto pole dochází ke změně fyzikálních 
vlastností látek, které jsou  rozpuštěné ve vodě.  
 
Tyto látky se již nemohou vylučovat jako pevné krystalické usazeniny lpící na stěnách, ale  vylučují se ve 

formě drobnokrystalického příp. amorfního kalu. Kal je protékající vodou 
vyplavován, nebo se shromažďuje na dně zařízení a je snadno 
odstranitelný. 
 
Magnetické úprava nemění chemické složení kapalin, tzn. že minerály 
důležité pro lidský organismus voda neztrácí, pouze je obsahuje v jiné 
formě.  

 
Výhody přístroje: 

 pracuje bez obsluhy a bez údržby 
 nevyžaduje žádný zdroj energie 
 jednoduchá montáž -konstrukční řešení umožňuje  instalaci přístroje bez  přerušení potrubí 
 je prostorově nenáročný 
 

Přístroj pracuje s nejlepší účinností, pokud obsah ve vodě rozpuštěných minerálních látek nepřevýší:  
 celkový obsah solí 2000 mg/l,  
 celková tvrdost   3,5 mmol/l  

 
Přístroje lze umístit kdekoliv na kovové i plastové potrubí, které svým rozměrem odpovídá přístroji. Lze jej 
namontovat k jednotlivému spotřebiči nebo pro více spotřebičů na jeden společný přívod. Nejčastější 
umístění magnetizéru je na přívodní potrubí vody.  
 
 
Technické údaje přístroje 
Světlost potrubí inch od  3/8"   do  1" 
Maximální provozní teplota oC 60  
Hmotnost g 420 
Objednací číslo  05330044 
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Magnetická úprava vody 
Typ MUV G, MUV DN 

 
Přístroje pro magnetickou úpravu vody MUV jsou tvořeny 
válcovým ocelovým tělesem, ve kterém je zabudována sestava 
permanentních magnetů. 
 
Průtokem vody magnetickým polem dochází ke změně 
fyzikálních vlastností vody. Tím se vodní nebo kotelní kámen 
tvoří v několikanásobně menší míře nebo se jejich tvorba zcela 
zastavuje, staré nánosy vodního kamene se postupně 
rozmělňují a uvolňují. 
 
Magnetická úprava však nezabraňuje korozím ani nemění 
chemické složení kapalin. Látky rozpuštěné ve vodě se vylučují 
ve formě drobnokrystalického, příp. amorfního kalu, který lze 
vyplavit. 
 
Typy MUV G mají závitové připojení, typy MUV DN připojení 
přírubové. 
 
Při aplikaci přístroje je třeba dodržovat tyto základní 
požadavky: 
 

 Vstupní voda musí být zbavena hrubých i 
suspendovaných nečistot, hlavně kysličníků železa, jílů 
a organických látek. 

 Obsah železa nemá převýšit 0,3 mg/l, celkový obsah 
solí 2000 mg/l, celková tvrdost 3,5 mmol/l a obsah SiO2 
40 mg/l. 

 Voda se nesmí před ani po průchodu přístrojem 
provzdušňovat. 

 
Provozní podmínky: 
 
Maximální pracovní teplota: 100oC 
Maximální pracovní přetlak přístroje:  - se závitovým připojením 1 MPa 

- s přírubovým připojením 1,6 MPa 
 

 
Technické 
údaje / Typ Připojení Průtok vody 

m3/h 
Staveb. délka  

mm 
Hmotnost 

kg 
Objednací 

číslo 

MUV G 1/2" vstup vnitřní závit G ½“ 
výstup vnější závit  G ½“

0,25 - 1,26 95 0,12 005310012

MUV G 3/4" G 3/4" vnější závit 0,36 - 1,80 140 0,4 005310034
MUV G 1" G 1" vnější závit 0,43 - 2,16 170 0,75 005310044

MUV G 1 1/4" G 5/4" vnější závit 0,83 - 4,20 146 0,64 005310054
MUV G 1 1/2" G 6/4" vnější závit 1,26 - 6,3 146 0,77 005310064

MUV 2" G 2" vnější 2,90 - 15 240 1,8 005310084
MUV DN 25 příruba  DN 25 1,26 - 6,3 192 3,72 005320025
MUV DN 40 příruba  DN 40 1,26 - 8 196 5,8 005320040
MUV DN 65 příruba DN 65 4,60 - 23 240 8,0 005320065
MUV DN 80 příruba DN 80 7,60 - 54 240 10,0 005320080
MUV DN 100 příruba DN 100 15,60 - 78,1 240 16,3 005320100
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Sortiment 106 - Ionexy a filtrační materiál 
 
 
Ionex je měnič iontů. Jedná se o vysokomolekulární látku s dostatečnou pórovitostí, která na svém 
povrchu nese náboj. Ionexy jsou organické látky nejčastěji na bázi styrenu, jako síťovací činidlo je 
obvykle použit divinylbenzen. Na polymerním skeletu je ukotvena funkční skupina, která je ve vodném 
prostředí schopná disociace. Tato skupina nese náboj, který je kompenzován protiiontem. 
 
Ionexy se dělí na anexy, katexy. Další možností je kombinace obou forem, tzv. mixbed. Anex je 
měničem anionů, funkční skupina má kladný náboj a protiiont nese záporný náboj. Kdežto katex je 
měnič kationů, kde funkční skupina nese záporný náboj a protiiont nese kladný náboj.  
 
Pro změkčování vody se používá silně kyselý katex, který 
pracuje v tzv. Na+ cyklu. Při průchodu vody přes filtr 
naplněný tímto materiálem dochází k výměně vápenatých 
a hořečnatých iontů (způsobují tvrdost vody) za ionty 
sodné. Ve vodě pak vznikají sodné soli, které mají velmi 
dobrou rozpustnost a nedochází proto k tvorbě 
nerozpustných nánosů. Proces změkčování probíhá tak 
dlouho, dokud nejsou funkční skupiny, obsazené sodíkem, 
vyčerpány. Potom je nutné ionex zregenerovat, aby nabyl 
zpět svou výměnnou schopnost. Regenerace se provádí 
roztokem chloridu sodného tak, že jsou zachycené 
vápenaté a hořečnaté ionty vyměněny za ionty sodíku.  
 
Přírodní filtrační hmota Crystal Right (zeolit), je velmi vhodná k odstranění železa a manganu 
z vody. Mezi další vlastnosti této hmoty patří schopnost změkčovat vodu, upravit pH a redukovat 
obsažený amoniak. Použití této hmoty má několik podmínek na kvalitu vstupní vody. Tvrdost vody 
musí být minimálně 0,5 mmol/l. Při této tvrdosti vody dochází k rozpínání pórů, váže se CO2 a 
anorganické kyseliny, což způsobuje zvýšení pH vody. Po vyčerpání výměnné schopnosti je hmota 
regenerována roztokem chloridu sodného. 
 
K odstranění mechanických nečistot je jako filtrační materiál vhodný křemičitý písek. V závislosti na 
složení a kvalitě vstupní vody se volí správná hrubost písku. Mechanické nečistoty jsou zachycovány 
ve filtru. Tyto nečistoty je nutné z filtru pravidelně odstraňovat, tzv. zpětným praním. Pískové filtry 
nacházejí největší uplatnění v úpravě bazénové vody. 

 
Pro dechloraci vody, odstranění zápachu a zbarvení se používá jako 
filtrační materiál aktivní uhlí. Pro použití k úpravě vody se vyrábí 
z černého kamenného uhlí nebo kokosových skořápek. Aktivní uhlí 
má velmi vysoké adsorpční schopnosti, díky velkému povrchu. 
Molekulární struktura aktivního uhlí je podobná struktuře grafitových 
destiček, která tvoří stěnu molekulárních otvorů, tzv. pórů. Ve 
struktuře aktivního uhlí rozeznáváme mikropóry a transportní póry 
(makropóry a mesopóry). Aktivní uhlí se vyrábí v různých tvarech, 
např. prach, granule, válečky. Vhodnost použití konkrétního typu 
aktivního uhlí závisí na požadavcích zákazníka a kvalitě vstupní 
vody. 
 
 

Pro odkyselení studené vody před jejím ohřevem na teplou vodu se používá polovypálený dolomit 
(PVD). Úprava pomocí polovypáleného dolomitu je jednoduchý a efektivní způsob zabránění koroze. 
Úprava vody je založena na schopnosti dolomitu reagovat s volným CO2. Při této reakci dochází ke 
zvýšení obsahu Ca2+, Mg2+, HCO3

- a zvýšení pH. 
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Silně kyselý katex Purolite C 100 
 
 

Silně kyselý katex Purolite C 100  je vysokomolekulární látka 
na bázi sulfonovaného polystyrenu, která je zesítěna 
divinylbenzenem. Na polymerním skeletu je ukotvena funkční 
skupina, která je ve vodném prostředí schopná disociace. Tato 
skupina nese záporný náboj, který je kompenzován protiiontem 
s kladným nábojem. 
 
Používá se ke změkčování vody v energetických provozech, 
průmyslových zařízeních nebo v komunální sféře či 
domácnostech. Pro potravinářské účely se dodává katex 
Purolite C 100E, který je schválen pro použití pro úpravu pitné 
vody. 
 
Purolite C 100 se dodává v tzv. Na+ sodíkové formě, je ihned připraven ke změkčování vody. Při 
průchodu vody dochází k výměně vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodné. Ve vodě vznikají dobře 
rozpustné sodné soli a tím nedochází ke vzniku nánosů. Při zaplnění všech funkčních míst vápníkem 
nebo hořčíkem dochází ke ztrátě výměnné schopnosti hmoty a do upravené vody začíná pronikat tvrdost. 
Pro opětovné nabytí výměnné schopnosti je nutné hmotu regenerovat. Regenerace probíhá roztokem 
chloridu sodného, přičemž dochází ke zpětné výměně vápenatých a hořečnatých iontů, které jsou 
odplaveny do odpadu, za ionty sodné a náplň je opět připravena ke změkčování. 
 
Za normálních podmínek je zbytková tvrdost v upravené vodě nižší než 1 % ze vstupní vody. Stejným 
způsobem je Purolite C 100 schopen odstraňovat z vody rozpuštěné železo a mangan. Na filtračním loži 
katexu se odstraní také všechny látky suspendované ve vodě. 
 

Technické údaje Jednotka Hodnota 
Provozní teplota °C max. 150 
Velikost zrna mm 0,3 - 1,2 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 1,2 mm % méně než 5 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 0,3 mm % méně než 1 
Počet celistvých kuliček % min. 90 
Obsah vody % 44 - 48 
Sypná hmotnost g/l 805 - 845 
Měrná hmotnost, vlhká Na+ forma  1,29 
Celková kapacita za vlhka objemová mol/l min. 2,0 
Celková kapacita suchá hmotnostní mol/kg min. 4,5 
Rozsah pH, stabilita  0 - 14 
Expanze při praní % 50 – 75 
Celková kapacita, Na+ forma, za vlhka objemová mol/l min. 2,0 
Celková kapacita, Na+ forma, suchá hmotnostní mol/kg min. 4,5 

 

 
 
 



IONEXY A FILTRAČNÍ MATERIÁL                                SORTIMENT 106.1 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Silně kyselý katex PC002-FG 
 
 

Silně kyselý katex PC002-FG  je vysokomolekulární látka na 
bázi sulfonovaného polystyrenu, která je zesítěna 
divinylbenzenem. Na polymerním skeletu je ukotvena funkční 
skupina, která je ve vodném prostředí schopná disociace. Tato 
skupina nese záporný náboj, který je kompenzován protiiontem 
s kladným nábojem. 
 
Používá se ke změkčování vody v energetických provozech, 
průmyslových zařízeních nebo v komunální sféře či 
domácnostech. PC002-FG je schválen pro použití pro úpravu 
pitné vody. 
 
PC002-FG se dodává v tzv. Na+ (sodíkové) formě. Je ihned připraven ke změkčování vody. Při 
průchodu vody dochází k výměně vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodné. Ve vodě vznikají dobře 
rozpustné sodné soli a tím nedochází ke vzniku nánosů. Při zaplnění všech funkčních míst vápníkem 
nebo hořčíkem dochází ke ztrátě výměnné schopnosti hmoty a do upravené vody začíná pronikat tvrdost. 
Pro opětovné nabytí výměnné schopnosti je nutné hmotu regenerovat. Regenerace probíhá nasyceným 
roztokem chloridu sodného, přičemž dochází ke zpětné výměně vápenatých a hořečnatých iontů, které 
jsou odplaveny do odpadu, za ionty sodné a náplň je opět připravena ke změkčování. 
 
 
 
Technické údaje Hodnota 
Složení Polystyren zesítěný 7% DVB 
Funkční skupina R-(SO3)

-M+

Ionická forma Na+ 

Kulatost min. 95% 
Velikost částic (za vlhka) 16 – 50 mesh 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti > 1,2 mm méně než 5% 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti < 0,3 mm méně než 1% 
Zadržení vody 45 - 50% 
Nabobtnání Na+ -> H+ 
                  Ca2+ -> Na+ 

max. 10% 
max. 5% 

Sypná hmotnost 770 – 870 g/l 
Celková kapacita výměny iontů za vlhka (Na+ forma) min. 1,9 eq/l 
Rozsah pH 0 - 14 
Expanze při praní 50 – 75% 
Minimální hloubka lože 0,6 m (24 palců) 
Provozní teplota Na+ forma max. 120°C 
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Silně kyselý katex PC002-IG 
 
 

Silně kyselý katex PC002-IG  je vysokomolekulární látka na 
bázi sulfonovaného polystyrenu, která je zesítěna 
divinylbenzenem. Na polymerním skeletu je ukotvena funkční 
skupina, která je ve vodném prostředí schopná disociace. Tato 
skupina nese záporný náboj, který je kompenzován protiiontem 
s kladným nábojem. 
 
Používá se ke změkčování vody v energetických provozech, 
průmyslových zařízeních apod.  
 
PC002-IG se dodává v tzv. Na+ (sodíkové) formě. Je ihned 
připraven ke změkčování vody. Při průchodu vody dochází 
k výměně vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodné. Ve vodě vznikají dobře rozpustné sodné soli a 
tím nedochází ke vzniku nánosů. Při zaplnění všech funkčních míst vápníkem nebo hořčíkem dochází ke 
ztrátě výměnné schopnosti hmoty a do upravené vody začíná pronikat tvrdost. Pro opětovné nabytí 
výměnné schopnosti je nutné hmotu regenerovat. Regenerace probíhá nasyceným roztokem chloridu 
sodného, přičemž dochází ke zpětné výměně vápenatých a hořečnatých iontů, které jsou odplaveny do 
odpadu, za ionty sodné a náplň je opět připravena ke změkčování. 
 
 
 
Technické údaje Hodnota 
Složení Polystyren zesítěný 7% DVB 
Funkční skupina R-(SO3)

-M+

Ionická forma Na+ 

Kulatost min. 95% 
Velikost částic (za vlhka) 16 – 50 mesh 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti > 1,2 mm méně než 5% 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti < 0,3 mm méně než 1% 
Zadržení vody 48 - 53% 
Nabobtnání Na+ -> H+ 
                  Ca2+ -> Na+ 

max. 10% 
max. 5% 

Sypná hmotnost 770 – 870 g/l 
Celková kapacita výměny iontů za vlhka (Na+ forma) min. 1,8 eq/l 
Rozsah pH 0 - 14 
Expanze při praní 50 – 75% 
Minimální hloubka lože 0,6 m (24 palců) 
Provozní teplota Na+ forma max. 120°C 
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Mixedbed PMB 101-2  
 
 
 

Mixedbed PMB 101-2  je směsná gelová látka, skládající se ze 
silně bazického anexu a silně kyselého katexu. Tento typ 
iontoměničové pryskyřice se využívá k demineralizaci vody, kdy 
dochází k odstranění veškerých iontů z vody (jak kationů, tak i 
anionů). Voda upravená tímto filtračním materiálem vykazuje 
výslednou vodivost 1-5 µS/cm. 
 
 
Používá se zejména v provozech, kde jsou kladeny vysoké 
požadavky na čistotu vody. Velmi vhodný pro odsolení vody v 
průmyslových aplikacích, především jako dočištění předřazené 
odsolovací technologie. 
 
 
Mixedbed PMB 101-2 je ihned připraven k úpravě vody. Při průchodu skrz lože je voda 
zbavena anionů i kationů. Po vyčerpání výměnné schopnosti hmoty je nutné ji vyměnit za 
novou. Hmotu je také možno regenerovat ve speciálních provozech k tomu určených. Pro 
plynulý provoz jednotek s touto náplní je proto vhodné mít k dispozici min. 2 patrony, které budu 
pracovat střídavě. 
 
 
Technické údaje Jednotka Hodnota 
Provozní teplota °C max. 80 
Velikost zrna mm 0,3 - 1,2 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 1,2 mm % méně než 5 
Rozsah zrnění – zrna o velikosti 0,3 mm % méně než 1 
Počet celistvých kuliček % min. 95 
Objemový obsah: katex 
                             anex 

% 
% 

40 
60 

Obsah vody: v katexu 
                     V anexu 

% 
% 

45-50 
53-60 

Sypná hmotnost g/l 700-740 
Celková kapacita za vlhka objemová: katex 
                                                            anex 

mol/l 
mol/l 

min. 2,0 
min. 1,3 

Rozsah pH, stabilita  0 - 14 
Výška lože mm min. 600 
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Filtrační hmota Ecomix 
 
 
 

Filtrační hmota Ecomix spolehlivě odstraňuje z vody železo, mangan, 
organické nečistoty, amonné ionty a změkčuje vodu. Tato hmota je směsí 
iontoměničové pryskyřice a adsorpčních materiálů různého charakteru. 
Hmota se skládá z modifikovaného pohlcovače železa, manganu a 
amonných iontů, katexové pryskyřice pro odstranění tvrdosti vody a 
křemenné spodní vrstvy.  
 
Regenerace filtrační hmoty Ecomix probíhá chloridem sodným (NaCl), kdy 
jsou z vody vyplachovány ionty tvrdosti vody, železa, manganu, amonné a 
organické nečistoty do odpadu. Spotřeba soli na jednu regeneraci je nízká 
(cca. 100g soli na 1 litr filtrační hmoty). Životnost hmoty je závislá na kvalitě 
vstupní vody, pohybuje se v rozmezí 8-10 let. 
 
Vhodnost nasazení filtru s hmotou Ecomix je nutno posoudit na základě 
rozboru vstupní vody. Jen tak je možno určit, který druh filtračního média je 
nejvhodnější. Voda upravená pomocí této filtrační hmoty zůstává nadále 
pitná a hygienicky nezávadná. 
 
Nejčastější využití nachází filtrační hmota Ecomix: 

• při úpravě pitné vody v domácnostech 
• při úpravě vody pro potravinářský průmysl 
• jako předúprava pro RO 
• při úpravě vody pro kotle, parní vyvíječe apod. 

 
 

Vlastnosti vstupní vody Jednotka Hodnota 
Tvrdost vody mmol/l (°dH) max. 7,5 (42) 
Železo mg/l max. 15 
Mangan mg/l max. 3 
Amonné ionty mg/l max. 4 
COD (KMnO4) mg/l max. 16 
TDS mg/l max. 4000 
Provozní parametry 
Provozní teplota °C 4-40 
Provozní tlak bar 3-4 
pH  5-10 
Optimální hloubka lože mm min. 800 
Volný objem lože % min. 40 
Průtok m3/h 20-25 
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Odželezňovací hmota Crystal Right 
 
 

Filtrační hmota Crystal-Right  je přírodní zeolit, který odstraňuje z vody železo a 
mangan. Zároveň vodu změkčuje, upravuje pH a redukuje  amoniak. Železo, mangan a 
tvrdost jsou odstraňovány cestou iontové výměny.  
Je-li aplikován správně, sníží pořizovací náklady na zařízení na úpravu vody i náklady 
na provoz těchto zařízení. 
Vhodnost nasazení filtru se zeolitem je nutno posoudit na základě rozboru vstupní vody. 
Jen tak je možno určit, který druh filtračního média je nejvhodnější. 

Účinek 
1. Odstranění tvrdosti 
Crystal Right  účinkuje stejným způsobem jako  iontoměničové pryskyřice. Použití zeolitu 
je podmíněno  tvrdostí vstupní vody minimálně 0,5 mmol/litr. Při této nebo vyšší tvrdosti 
se póry v médiu rozpínají, váží CO2 a anorganické kyseliny, což způsobuje zvýšení pH 
výstupní vody. Při fázi regenerace se naopak zeolit stahuje, a tedy „vyždímá“ plyny a 
kyseliny z média, ty jsou vyplaveny do odpadu. Pokud je tvrdost vstupní vody menší než 
0,5 mmol/litr, tyto látky mohou zablokovat póry, což zapříčiní ztrátu kapacity média. 
Crystal Right si poradí i s vysokou tvrdostí (5,1 – 13,7 mmol/litr), ovšem s výjimkou vysokého průtoku vody. Na rozdíl 
od používání klasických iontoměničových pryskyřic musí být zařízení pro úpravu vody na bázi zeolitu správně 
nadimenzováno, nastaveno a uvedeno do provozu odborníkem, aby nedocházelo k výstupu tvrdé vody z filtru nebo 
k nevratnému poškození hmoty filtru. 
 
2. Odstranění železa 
K odstranění železa pomocí zeolitu primárně dochází při procesu iontové výměny. Množství železa ve formě Fe2 je 
limitováno hodnotou 15 ppm pro domácí použití a 10 ppm v komerčních a průmyslových aplikacích. Jestliže je 
přítomno vysrážené železo (Fe3), většina bude odfiltrována pomocí pískové struktury média. Nicméně některé 
částečky mohou být tak malé že není možné jejich odfiltrování. 
 
3. Odstranění manganu 
Mangan je prvkem, který ve vodě často provází přítomnost železa. Z vody je pomocí Crystal Rightu odstraňován 
stejným způsobem jako železo. Při návrhu vhodného zařízení na bázi zeolitu se množství železa a manganu ve 
vstupní vodě sečte. 
 
4. Reakce vody 
Při použití média Crystal Right na úpravu vody s pH nižším než doporučeným ( 6 – 7 v závislosti na typu) může dojít 
k degeneraci zeolitové náplně. Ke zvýšení pH výstupní vody dochází absorbcí CO2 a anorganických kyselin. Při 
nadměrné koncentraci CO2  ( > 40 ppm)  dochází ke ztrátě kapacity hmoty. Jako prevenci proti působení vysokého 
množství CO2  lze použít ošetření média technickým uhličitanem sodným (Na2CO3 ). 

 
5. Organické látky 
Organické látky jako taniny (barviva způsobená lokální vegetací) mohou způsobovat hnědavé zabarvení vody. Pokud 
po odstranění železa zůstává voda „čajově“ zabarvená, je to pravděpodobně způsobeno přítomností těchto taninů. 
Pak je nutno hledat vhodný prostředek pro jejich odstranění z vody. 
 
6. Rozpuštěné  látky  
Pokud je celkové množství rozpuštěných  látek (TDS – total dissolved solids) ve vstupní vodě pod hodnotou 80, 
zeolitová filtrační hmota může být poškozena. Voda s takto nízkým TDS má tendenci rozpouštět mnohé látky včetně 
křemíku, který je základní částí hmoty Crystal Right. V takovémto případě je doporučeno pro předúpravu vstupní 
vody použít vhodný neutralizátor zvýšující TDS vody vstupující do filtru. 
 
Pokyny pro aplikaci: 
 
Crystal Right je výhodné využít, pokud je ve vodě nadlimitní  množství železa a zároveň je nutno vodu změkčit.  
Provádění regenerace náplně je stejné jako u silně kyselého katexu v Na+ cyklu. Provádění pravidelné regenerace 
při snížení změkčovací kapacity hmoty je nezbytné  minimálně  1x  za 6 dní. 
Pokud je kapacita zeolitu úplně vyčerpána (na výstupu z filtru je voda stejně tvrdá jako na vstupu), doporučuje se 
provést 2 – 3 regenerační cykly, aby médium získalo svou původní kapacitu zpět. 
Průtok může ovlivnit výkonnost média více než v případě použití klasických změkčovacích pryskyřic z důvodu nižší 
kinetiky (reakční rychlosti) tohoto materiálu. Permanentní vyšší průtok zapříčiní nižší kapacitu a zhoršení kvality 
výstupní vody, zvláště v komerčních aplikacích s extrémně problematickou vodou. 
Rozhodnutí, kde použít zařízení na bázi pryskyřice a kde alternativu ve formě hmoty Crystal-Right, může být velmi 
obtížné. Je nutno vyhodnotit všechny okolnosti. Výrobce hmoty Crystal Right doporučuje zájemcům obrátit se na ty 
společnosti zabývající se úpravou vody, které mají hluboké znalosti  problematiky v oblasti kvality vody a velké 
zkušenosti s její úpravou.  
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Kapacita výměny iontů: 
 
1 litr hmoty Crystal Right upraví mezi dvěma regeneracemi následující množství vody:  
 

 Crystal-Right 100 Crystal-Right 200 
0,3 m3/ 1 mmol/l 0,4 m3/ 1 mmol/l 

Množství upravené vody 
0,15 m3 (2 mmol/l) 0,2 m3 (2 mmol/l) 

 
 

Technické údaje Crystal-Right 100 Crystal-Right 200 
Zrnitost 8 – 50  8 – 50 
Zadržování vody 50 % 50 % 
pH 5,7 – 14  7 – 14  
Měrná hmotnost 0,8 kg/L 0,8 kg/L 
Balení 28,3 L 28,3 L 
Vzhled Růžovo - bílé krystaly 
Minimální výška náplně 69 cm 69 cm 
Regenerace NaCl 100 g/L NaCl 100 g/L 
Vlastnosti vstupní vody 

Železo 
Max. 8 mg/L při 28 L náplně 

Max. 10 mg/L při 42 L náplně 
Max. 15 mg/L při 71 L náplně 

Mangan Jako železo (hodnoty nutno sečíst) 
H2S < 1 mg/L < 1 mg/L 
Tvrdost > 0,5 mmol/l  > 0,5 mmol/l  
TDS > 80mg/L > 80mg/L 
Přepočet na jednotky tvrdosti 
Železo a mangan (10mg/l) 0,171 mmol/l  0,171 mmol/l  
Sodík (10mg/l) 0,217 mmol/l  0,217 mmol/l  
Objednací číslo 06221100 06221200 
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Filtrační hmota Birm 
 
 
 

Filtrační hmota Birm slouží k odstranění rozpuštěného železa a 
manganu z vody. Působí jako nerozpustný katalyzátor reakce mezi 
rozpuštěným kyslíkem a sloučeninami železa a manganu. Filtrace vody 
pomocí hmoty Birm je založena na urychlení oxidace dvojmocného 
železa na trojmocné, které je pak zachycováno ve filtračním loži ve 
formě vloček. Z něj jsou poté odstraněny během propíracího cyklu.  
 
 
Mezi přednosti této hmoty patří široký teplotní výkon, dlouhodobé 
použití s relativně malým opotřebením, vysoká účinnost. Hmota Birm 
není spotřebovávána během provozu, jedná se tedy o ekonomicky 
výhodnou hmotu na odstraňování železa a manganu z vody. Další 
výhodou je, že hmota nepotřebuje žádnou regeneraci, postačí pouze proplach. 
 
 
Předpokladem pro úspěšné odstranění železa a manganu je, aby obsah kyslíku ve vodě byl alespoň 15% 
obsahu železa. Surová voda nesmí obsahovat oleje, sirovodík, také vysoký obsah chloru má negativní 
vliv na kapacitu hmotu a může zničit katalytický povrch. 
 
 
Vhodnost nasazení filtru s hmotou Birm je nutno posoudit na základě rozboru vstupní vody. Jen tak je 
možno určit, který druh filtračního média je nejvhodnější. 
 
 
Technické parametry 
barva černá 
objemová hmotnost 0,8 kg/l 
Provozní podmínky filtrů s náplní Birm 

pH vody 6,5-9  
(při výskytu manganu 8-8,5) 

hloubka lože 80-90 cm 
volný prostor filtru 50 % 
proplach 25-30 m/h 
filtrační rychlost 8-13 m/h 
obsah chloru <0,5 mg/l 
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Odželezňovací hmota Pyrolox 

 
 
 

Hmota Pyrolox je přírodní filtrační materiál ve formě černých 
granulí, chemickým složením MnO2, který slouží k odstranění 
železa, manganu a sirovodíku z vody. Hmota Pyrolox je prověřena 
dlouholetým používáním, má vysokou odolnost a dlouhodobou 
účinnost. 
 
Filtrace vody pomocí hmoty Pyrolox je založena na principu 
okysličování železa, manganu a sirovodíku v upravované vodě. 
Vzniklé částice jsou zachyceny ve filtračním loži. Z něj jsou poté 
odstraněny během propíracího cyklu. 
 
Pro udržení vysokého dlouhodobého provozu filtru je vhodné dávkovat oxidační činidla. Např. vstřiky 
chlornanu sodného (vápenatého), manganistanu sodného (vápenatého), v žádném případě nelze 
používat jako oxidační činidlo peroxid vodíku! 
 
Filtrační hmota Pyrolox má být do filtrů plněna na podloží. Jako podloží je vhodný křemík #3, lze použít i 
jiný materiál, důležité je, aby udržel filtrační hmotu a sám byl dost těžký, aby zůstal na místě během 
proplachu. Je doporučeno vodní filtry s náplní z Pyroloxu proplachovat pravidelně – denně nebo 
v závislosti na aplikaci. Jedině tak se zajistí potřebné rozpětí filtračního lože a spolehlivá úprava vody. 
Filtry s Pyroloxem nevyžadují regeneraci náplně. 
 
 
Technické parametry 
barva černá 
objemová hmotnost 1,9 kg/l 
měrná hmotnost 3,8 
Provozní podmínky filtrů s náplní Pyrolox 
pH vody 6,5-9 
hloubka lože 45 cm 
volný prostor filtru 40 % 
proplach 60-70 m/h 
průtok provozní 5  gpm/square foot 

 
 
Filtrační rychlost – určuje se v závislosti na obsahu železa, manganu a sirovodíku ve vodě:  

 
1 IE (ekvivalent železa) = 1x Fe (mg/l) + 2x  Mn (mg/l) + 5x H2S (mg/l) 

 
IE (mg/l) Filtrační rychlost (m/h) 
< 0,2 18 

0,5 15 
1,0 13 
1,5 12 
2,0 10 
3,0 8 
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Aktivní uhlí 
 
 

 

Aktivní uhlí je vysoce kvalitní materiál, vyrobený z kamenného 
(černého) uhlí nebo kokosových skořápek, který má širokou škálu 
použití. Díky vysoké sorpční schopnosti zachycuje na svém velkém 
povrchu (400-1500 m2/g) různé nečistoty včetně organických 
rozpouštědel, odbarvuje vodu a odstraňuje pachy. Další vlastností je 
jeho schopnost zachycovat toxické těžké kovy – rtuť, kadmium a olovo. 
Také se využívá k dechloraci vody. Adsorbovatelnost látek se obecně 
zvyšuje se vzrůstající molekulovou hmotností, polaritou molekul, počtem 
dvojných vazeb a funkčních skupin. Vyznačuje se relativně velkou 
mechanickou pevností. 
 
 
Molekulární struktura aktivního uhlí je podobná struktuře grafitových destiček, která tvoří stěnu 
molekulárních otvorů, tzv. pórů. Rozeznáváme mikropóry (< 2 nm), kde se odehrává adsorpce převážně 
organických látek; a transportní póry (makropóry > 50 nm a mesopóry 2-50 nm), které umožňují přístup 
organických molekul k aktivním centrům aktivního uhlí - mikropórům. Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí 
mají většinou vhodný poměr mikropórů a transportních pórů, zatímco u aktivních uhlí vyrobených z 
kokosových skořápek výrazně převažují mikropóry. Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí je vhodné pro 
úpravu odpadních vod a obecně více kontaminovaných vod, vzhledem k tomu, že nedochází k zanášení 
pórů a tím ke snížení schopnosti adsorpce (jak by tomu bylo u akt. uhlí vyrobeného z kokosových 
skořápek). Aktivní uhlí vyrobené z kokosových skořápek je zase mnohem vhodnější pro dechloraci vody 
a odstranění organických rozpouštědel, vzhledem ke své vyšší otěruvzdornosti, vyšší adsorpční 
schopnosti (více mikropórů) a lepší samočisticí schopnosti při zpětném proplachu. 
 
 
Aktivní uhlí se plní do filtračních nádob. Voda protéká skrz lože s aktivním uhlím, kde se rozpuštěné 
organické sloučeniny a další adsorbovatelné látky převedou z vody procesem adsorpce na povrch 
aktivního uhlí. Po vyčerpání sorpčních vlastností je nutné aktivní uhlí vyměnit, popř. reaktivovat. Filtrace 
na aktivní uhlí se obvykle zařazuje až za filtraci mechanických nečistot.  
 
 
Typy aktivního uhlí a jejich použití: 
 
Podle tvaru a velikosti dělíme aktivní uhlí na: 

 prachové – používá se zejména na čištění kapalin v chemickém, farmaceutickém a 
potravinářském průmyslu 

 granulované – používá se zejména k odbarvování, dechloraci a čištění vody a vzduchu 
 tvarované (pelety, válečky) – používá se zejména na čištění odpadních vod, chemikálií a vzduchu 

 
 

 
 
 
 
 

Technické parametry Prachové Granulované Tvarované 
Celkový povrch  BET (m2/g) min. 800 min. 1000 min. 1000 

Jodové číslo (mg/g) min. 700 min. 1000 min. 1000 

Obsah vody (%) max. 10 max. 5 max. 5 

pH 8-10 9-10 8-10 

Tvrdost (%) min. 99 min. 98 min. 95 

Hustota (g/l) 450±30 500±30 500±30 

Velikost částic (mm) 0,045-0,15 0,6-2,36 1,5-6 
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Sortiment 107 - Chemikálie a laboratorní pomůcky 
 
 
Za účelem úpravy jednotlivých parametrů vody je možné dávkovat do vody 
různé druhy chemických prostředků. Tyto prostředky se mohou používat do 
topných systémů, chladících systémů, při přípravě teplé užitkové vody, pro 
čištění vodních systémů apod. V naší nabídce se objevuje několik jak 
komerčních přípravků, tak i čistých látek pro dávkování do systémů. Výběr 
konkrétního prostředku je odvislý od požadavků na provoz zařízení a kvality 
vstupní vody.  
 
Přípravek Ferrolix 8355 je určen pro konečnou úpravu kotelních vod, včetně 
teplovodních a horkovodních systémů. Přípravek má vysokou alkalizační 
schopnost, zabraňuje vzniku kotelního kamene a korozi. Přípravek Cetamine 
F360 je organický ochranný prostředek pro horkovodní nebo studené chladící systémy, obsahující 
hliník. Zabraňuje korozi, tvorbě kotelního kamene a udržuje pH v uzavřeném systému na hodnotách 
7,0-8,5. Přípravek Ferrofos 8426 se používá jako inhibitor koroze a vodního kamene. Přípravek 
Ferrocid 8583 je biocidní látka pro chladící systémy, omezuje růst mikroorganismů (bakterie, houby, 
řasy), používá se proti tvořícímu se slizu. Přípravek Stopkor I je inhibitor koroze a inkrustace potrubí i 
zařízení pro ohřev pitné vody na teplou. Také zvyšuje alkalitu prostředí a zamezuje vypadávání 
vločkovitých částic z rozpuštěného železa. Je možné dodávat do systémů i přímo chemické látky jako 
např. fosforečnan sodný, siřičitan sodný, chlornan sodný. Osvědčený prostředek pro ochranu 
vodovodních a teplovodních systémů před korozí a tvorbou vodního kamene je polyfosfát. 

 
Pro regeneraci iontoměničové náplně změkčovačů vody se používá 
tabletovaná sůl. Jedná se chlorid sodný NaCl. Důležité je, aby nebyl 
jodidovaný, protože pak by došlo k poškození iontoměničové 
pryskyřice.  
 
Pro zjišťování jednotlivých parametrů vody nabízíme soupravy pro 
kontrolu energetických vod, a dále kapesní testery tvrdosti vody. 
Složení vody a její úprava má zásadní vliv na provoz energetického 
zařízení. Kontrolou kvality vody a včasnými zásahy v úpravě vody 
dosáhnete úspory paliva, prodloužení životnosti a maximálního využití 
účinnosti celého energetického zařízení. 
 
Chladič vzorků slouží ke snížení teploty vzorku horké vody nebo páry 
tak, aby byla vhodná pro kontrolní měření. Je proveden z nerez oceli. 
Chlazení probíhá studenou vodou, která proudí pláštěm chladiče. 
Vzorek prochází tzv. chladícím hadem uvnitř nádoby a ochlazený 
vzorek samovolně vytéká do výlevky, odkud je možné vzorek odebírat. 
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Cetamine® F360 
Přípravek pro úpravu vody v systémech obsahujících hliník 

 
Přípravek Cetamine F360  je organický produkt typu „vše v jednom“, určený pro 
ochranu teplovodních nebo uzavřených chladicích systémů a soustav s chladicím 
vodním pláštěm obsahujících hliník. Vytváří ochrannou vrstvu, která chrání systémy 
proti korozi a tvorbě vodního kamene. 
 
Látky CFA (Cetamine Filming Amines) obsažené v Cetamine F360 vytvářejí  ochranný 
film, který tvoří na kovových površích nepropustnou bariéru. Tak zabraňují působení 
rozpuštěného kyslíku na kovový povrch a tím vzniku kyslíkové koroze.  
 
Dále Cetamine F360 obsahuje inhibitor mědi. 
 
Cetamine F360 udržuje pH uzavřených systémů mezi 7,0 a 8,5, kdy je minimální koroze hliníku. 
 
Látky CFA také modifikují krystalizaci uhličitanu vápenatého, který se vysráží do nepřilnavé amorfní 
formy. 
 
Cetamine F360 je tekutý přípravek založený na látkách CFA a specifickém inhibitoru mědi. 
 
Cetamine F360 je nažloutlá tekutina s aminovým zápachem. 
 
Aplikace 
 
Úvodní dávka Cetamine F360 může být přidána přímo do systému. Upravená voda dále může být 
ošetřena automatickým dávkováním chemikálie řízeným množstvím  vody. Pro dávkovací zařízení je 
doporučeno použít těsnění z materiálu EPDM, s teflonovou membránou a sací hadicí z PVC. Cetamine 
F360 není kompatibilní s materiálem Viton. 
 
Přípravek se přidává neředěný. 
 
Cetamine F360 je určen pro průmyslové použití. 
 
 
Přtomnost přípravku může být stanovena z koncentrace CFA, např. titrační metodou (Heyl) nebo 
fotometrickou metodou (A 17E-Amin I nebo A 18E-Amin II). Musí být zajištěna minimální úroveň CFA 2 
g/m3. 
 
Dodávky a skladování 
 
Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Skladovat při pokojové teplotě, v těsně uzavřených 
nádobách.  
 
 
 
 
Technické údaje  přípravku Cetamine® F360 
Vzhled  nažloutlá kapalina 
Hustota (20 oC) g/cm3 1,00 ± 0,03 
pH (1%ní roztok)  8,9 ± 0,3 
Bod mrznutí oC  0 
Doporučená inicializační dávka přípravku  l/m3 5 
Objednací číslo  07110360 
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Cetamine® F365 
Inhibitor koroze a kotelního kamene 

 
Přípravek Cetamine F365  je organický produkt, určený pro ochranu teplovodních 
nebo uzavřených chladicích systémů vyrobených z oceli, litiny, mědi nebo slitin a 
obsahujících hliník .  
 
Látky CFA (Cetamine Filming Amines) obsažené v Cetamine F365 vytvářejí  ochranný 
film, který tvoří na kovových površích nepropustnou bariéru. Tak zabraňují působení 
rozpuštěného kyslíku na kovový povrch a tím vzniku kyslíkové koroze.  
 
Dále Cetamine F365 obsahuje inhibitor mědi. 
 
Cetamine F365 udržuje pH uzavřených systémů mezi 7,0 a 8,5, kdy je minimální 
koroze hliníku. 
 
Látky CFA  modifikují krystalizaci uhličitanu vápenatého, který se vysráží do nepřilnavé amorfní formy. 
 
Cetamine F365 je tekutý přípravek založený na látkách CFA a specifickém inhibitoru mědi. 
 
Cetamine F365 je bílá viskózní tekutina. Přípravek je nehořlavý. 
 
Aplikace 
 
Úvodní dávka Cetamine F365 může být přidána přímo do systému. Upravená voda dále může být 
ošetřena automatickým dávkováním chemikálie řízeným množstvím  vody. Části dávkovacího zařízení, 
které přicházejí do kontaktu s přípravkem, musí být vyrobeny z materiálů rezistentních vůči hydroxidům. 
Cetamine F365 není kompatibilní s materiálem Viton. 
 
Přípravek se přidává neředěný. 
 
Přtomnost přípravku může být stanovena z koncentrace CFA, např. fotometrickou metodou. Vhodné 
dávkování může být ověřeno měřením pH, které by mělo být mezi 7 a 8,5. 
 
Dodávky a skladování 
 
Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Je citlivý na mráz, měl by být skladován při pokojové 
teplotě, v těsně uzavřených nádobách.  
 
 
 
 
 
Technické údaje  přípravku Cetamine® F365 
Vzhled  bílá viskózní kapalina 
Hustota (20oC) g/cm3 0,99 ± 0,02 
pH (1%ní roztok)  8,7 ± 0,5 
Rozpustnost ve vodě  100% 
Stabilita  do 360 oC 
Doporučená dávka přípravku  l/m3 1 
Objednací číslo  07110365 
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Reagent P3 – Ferrolix 8355 
Přípravek pro úpravu energetických vod 

 
Přípravek P3-Ferrolix 8355 je určen pro konečnou úpravu kotelních vod, včetně vod 
teplovodních a horkovodních systémů. Je vhodný pro kotelní systémy s provozním 
tlakem do 40 bar. 
 
Má vysokou alkalizační schopnost. Obsahuje pouze netěkavé suroviny, a proto se 
může používat v systémech s požadavkem vysoké čistoty páry. Suroviny, ze kterých 
je přípravek složen, jsou na seznamu FDA § 173.310 jako přísady vhodné pro vodu do 
kotlů, které mohou být bezpečně použity pro výrobu páry, přicházející do kontaktu 
s potravinami. Rozpustnost ve vodě je neomezená. 
 
Je to čirá bezbarvá kapalina na bázi organických a anorganických fosforečnanů, 
kyseliny polykarbonové a netěkavého pohlcovače kyslíku.  
 
Způsob účinku 
 
Pomocí stabilizační a dispersní schopnosti zabraňuje P3-ferrolix 8355 tvorbě kotelního kamene blokádou 
růstu krystalů. Při překročení stabilizačního prahu se tvoří amorfní sraženina, která netvoří tvrdý kotelní 
kámen. Lze ji odstranit z kotelního systému prostým odkalením. 
 
Přípravek zabraňuje korozi pohlcováním kyslíku obsaženého v kotelní, případně napájecí vodě pomocí 
siřičitanu. 
 
Dávkování 
 
Dávkování závisí na několika parametrech systému (např. teplotě napájecí vody, poměru koncentrace, 
celkové tvrdosti) a mělo by být stanoveno na základě výsledků chemické analýzy vody.  
 
Obecně má být obsah PO4

3- v kotelní vodě 10 - 20 g/m3. Neobsahuje-li napájecí voda soli, může být 
obsah PO4

3- do 6 g/m3. Při teplotách napájecí vody < 99 °C je nutná vyšší koncentrace P3-ferrolix 8355 
nebo dávkování dalšího přípravku - pohlcovače kyslíku. Podle normy FDA § 173.310 musí být dávkování 
P3-ferrolix 8355 nižší než 700 g/m3 napájecí kotelní vody.  
 
Může se dávkovat neředěný nebo podle potřeby ředit demineralizovanou vodou nebo kondenzátem. 
Dávkování se provádí automaticky elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem. Konkrétní dávka se 
určuje na základě množství napájecí nebo doplňovací vody, případně na základě kontroly  napájecí nebo 
oběhové vody tak, aby dávkování přípravku  bylo co nejefektivnější. 
 
Je určen výhradně pro průmyslové použití.  
 
Dodávky a skladování 
 
Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Skladovat při teplotách nad 5°C.  
 
 
Technické údaje  přípravku P3 – Ferrolix 8355 
Vzhled  čirá bezbarvá kapalina 
Hustota g/cm3 1,18  ± 0,02 
pH (1%ní roztok)  10,9 ± 0,5 
Viskozita mPa s 15 ± 3 
Rozpustnost ve vodě  neomezená 
Citlivost vůči mrazu oC pod +5 
Celkový obsah P (počítáno jako PO4

3-) % 2,6 ± 0,5 
Obsah SO3

2- % 9,0 ± 0,8 
Doporučená dávka přípravku do parního systému ml / t páry 50 - 80 
Doporučená dávka přípravku do teplovodního systému ml / m3 300 - 600 
Objednací číslo  07118355 
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Reagent P3 – Ferrofos 8426 
Přípravek pro úpravu energetických vod 

 
 

Přípravek P3-Ferrofos 8426 je určený pro úpravu chladící vody, k zabránění koroze 
oceli, mědi a slitin mědi a k zabránění tvorbě vodního kamene.  
 
Je to čirá až lehce nažloutlá kapalina na bázi fosfoniových kyselin, kyseliny 
polykarboxylové a inhibitoru pro měď. 
 
Všechny součásti zařízení, které jsou v kontaktu s přípravkem, musí být vyrobeny z 
materiálu odolného proti kyselinám. Jako vhodný materiál by měl být používán plast, 
např. polyethylen, polypropylen nebo polvinylchlorid. 
 
Způsob účinku 
 
Zabraňuje vzniku vodního kamene, blokuje růst krystalů. Kromě stability podporuje tvorbu rozptýlené 
amorfní sraženiny, která může být z chladícího systému odkalena. Produkt není těkavý a hořlavý. P3-
Ferrofos 8426 je nejlepší ochranou proti korozi pro měkkou ocel a slitiny mědi tím, že tvoří vícevrstvou 
ochranu.  
 
Dávkování 
 
Dávkování se provádí automaticky elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem. Konkrétní dávka se 
určuje na základě množství napájecí nebo doplňovací vody, případně na základě kontroly  napájecí nebo 
oběhové vody tak, aby dávkování přípravku  bylo co nejefektivnější. 
 
Dodávky a skladování 
 
Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Skladovat při teplotách nad -2°C.  
 
 
Technické údaje přípravku P3 – Ferrofos 8426 
Vzhled  čirá  až lehce nažloutlá kapalina 
Hustota g/cm3 1,06  ± 0,02 
pH (1%ní roztok)  2,3 ± 0,3 
Viskozita mPa s 13 ± 5 
Rozpustnost ve vodě  neomezená 
Citlivost vůči mrazu oC pod -2 
Celkový obsah P (počítáno jako PO4

3-) % 4,6 ± 0,3 
Objednací číslo  07118426 
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Reagent P3 – Ferrocid 8583 
Přípravek pro úpravu energetických vod 

 
 

Přípravek P3-Ferrocid 8583 je biocidní látka určená pro úpravu chladící vody. Účinně 
omezuje růst mikroorganismů (bakterie, houby, řasy) v průmyslových necirkulačních 
chladících vodních systémech. 
 
Je to čirá nažloutlá kapalina na bázi organických dusíkatých heterocyklických 
sloučenin a dispergovadla. 
 
Přípravek P3-Ferrocid 8583 se používá proti tvorbě slizu, bakteriím a řasám. Tyto 
organismy mohou vytvářet prostředí, ve kterém probíhá těžká koroze a biologické 
znečištění. Přípravek je také účinný proti Legionella pneumophila a Legionella 
gormanii bacteria, které způsobují „legionářskou nemoc“ (legioneloza). 
 
P3-Ferrocid 8583 je účinný v rozmezí pH od 6 do 9. Celé přidávací zařízení (nádrže, čerpadla, potrubí) 
musí být zhotoveno z kyselinovzdorného materiálu např. PE, PP, PVC. Je určen pouze k průmyslovému 
použití. Nelze jej používat v pitné vodě nebo domácí užitkové vodě. 
 
Dávkování 
 
Přípravek P3-Ferrocid 8583 má být přidáván v neředěné formě. Doporučuje se ošetření provádět 
jednorázově (šokové ošetření). Dávkování se provádí automaticky elektromagnetickým dávkovacím 
čerpadlem. Konkrétní dávka závisí na stupni znečištění, přítomnosti výživných látek, druhu mikrobiální 
usazeniny, teplotě a hodnotě pH tak, aby dávkování přípravku bylo co nejefektivnější. 
 
Dodávky a skladování 
 
Přípravek je dodáván v UN kanystrech po 20 kg. Skladovat při teplotách nad 0°C. 
 
Technické údaje přípravku P3 – Ferrocid 8583 
Vzhled  čirá nažloutlá kapalina 
Hustota g/cm3 1,05  ± 0,02 
pH (1%ní roztok)  4,5 ± 0,3 
Viskozita mPa s 14 ± 5 
Rozpustnost ve vodě  mísitelný ve vodě do max. 1:1 
Citlivost vůči mrazu oC pod 0 
Objednací číslo  07118583 
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Reagent STOPKOR I 
 
 

STOPKOR I je inhibitor koroze a inkrustace potrubí i zařízení pro ohřev pitné vody  na  teplou. 
Je to tekutý přípravek určený k dávkování do pitné vody, která je určena k ohřevu na teplou za 
účelem snížení korozních pochodů na vnitřních stěnách kovových potrubí, ohřívačů a ke 
snížení množství inkrustů na těchto plochách. 
 
Účinnost proporcionálně dávkovaného směsného inhibitoru Stopkor I je založena na obsahu 
speciálně upravených polyfosfátů, polysilikátů a alkalické složky: 

 Alkalickou složkou odstraňuje z vody agresivní oxid uhličitý a zvyšuje alkalitu 
prostředí. 

 Složkou polyfosfátovou působí jako blokátor anod mikročlánků elektrochemické 
koroze, čímž jsou potlačeny činitelé a příčiny plošné i důlkové koroze kovových 
materiálu rozvodného systému teplé vody.  

 Složkou polysilikátovou působí jako typický povlakový inhibitor koroze.  
 Zamezuje také vypadávání vločkovitých částic z rozpuštěného železa obsaženého 

v pitné vodě. 
 Významnou schopností složek Stopkoru I je i zamezování tvorby nárůstů ze sraženin 

uhličitanu vápenatého, který vzniká při ohřevu z tzv. tvrdosti vody. 
 

Ke korozi ocelových povrchů, při přípravě teplé vody, dochází všude tam, kde je tato voda vyráběna z pitné vody 
z povrchových zdrojů, která je agresivní. Tato agresivita se projevuje nejčastěji formou důlkové koroze a plošné 
koroze konstrukčních materiálu zařízení pro přípravu a rozvod teplé vody. 
 
Hlavními příčinami důlkové koroze jsou elektrochemické články, vznikající při použití různých nebo nehomogenních 
konstrukčních materiálů a dále ve vodě přítomný kyslík a chlór. Hlavní příčinou plošné koroze je zejména oxid 
uhličitý, který je vždy v  pitné vodě obsažen a při ohřevu vody se jeho účinnost napadání povrchů zařízení pro 
přípravu a rozvod teplé vody zvětšuje. 
 
Z produktů koroze a také porušením hydrogenuhličitanové rovnováhy při ohřevu vody dochází k zarůstání potrubí – 
inkrustaci. Pod nepravidelnými vrstvami inkrustů narůstá koroze potrubí a tvoří se nánosy - vrstvy vytvořené 
sedimentací vločkovitých suspendovaných částic z vody. Při změnách proudění vody se z povrchu potrubí snadno 
uvolňují a jsou vodou unášeny. Těmito suspendovanými látkami jsou nejčastěji rezavé vločky hydroxidu železitého.  
 
Rezavé vločky hydroxidu železitého vznikají: 

 jednak z produktů koroze, jak je popsáno výše 
 ale téměř vždy také z iontů rozpuštěného železa, které je obsaženo v běžné pitné vodě v množství až 0,2 

mg/l (připouští vyhláška pro kvalitu pitné vody č. 252/2004 Sb.). Toto ve vodě rozpuštěné železo po ohřátí 
velmi rychle hydrolyzuje na rezavé vločky hydroxidu železitého, bez ohledu na použitý materiál pro zařízení 
a rozvody teplé vody.   

Z uvedeného vyplývá, že nánosy vloček hydroxidu železitého, které se projeví jako rezavý kal u spotřebitelů teplé 
vody, se tvoří i v zařízeních a rozvodech z nerezu a plastu. Tzn., že ani když budou aplikovány nerezové a plastové 
materiály, nelze očekávat, že zcela odpadnou problémy s nekvalitní, rezavě zakalenou vodou. 
 
Při zahájení dávkování jsou změny v kvalitě vody pozorovatelné relativně brzy již po několika dnech, ale k účinné 
ochraně – stabilizaci systému, dochází až po dvou až třech měsících. Přípravek vytvoří povlak, který ulpívá na 
povrchu materiálu a tak postupně vytváří vrstvu, která brání difusi depolarizačních složek z vody k povrchu kovového 
zařízení a postupně snižuje korozní rychlost. Jak se vytvoří tento povlak, je možné dávkování přípravku snížit na 
polovinu. V důsledku  aplikace přípravku  do systému přípravy a rozvodu teplé vody dochází u starých rozvodů po  
cca 6 měsících dávkování ke zlepšení hydraulických poměrů - zlepšení průtočnosti potrubí bez výrazného 
krátkodobého zhoršení kvality teplé vody.  
 
Dávky Stopkoru I se v počátečním období nasazení doporučují  u starších okruhů  60 ml na 1 m3 upravované vody,  
po stabilizaci systému se snižují na polovinu. 
 
Vzhledem ke kolísavému odběru teplé vody je nutné zajistit proporcionální dávkování přípravku pomocí impulsního 
vodoměru a dávkovacího čerpadla. Dávkování se provádí v místě přípravy teplé vody do studené vody před jejím 
ohřevem.  
 
Reagent STOPKOR I dodáváme v barelech o objemu  50 litrů. 
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Chlordioxid 
 

Přípravek pro desinfekci pitné vody 
 
 

Přípravek chlordioxid nebo-li oxid chloričitý je určen k desinfekci vody. Je velmi účinný 
již při malých koncentracích, nástup účinku je prakticky okamžitý během 1-10 minut. 
Jedná se o silné oxidační činidlo, které dokonale eliminuje bakterie, řasy, plísně, dále 
pomáhá snižovat obsah železa, manganu a pesticidů. Odstraňuje zápach a negativní 
příchutě, snižuje nežádoucí zbarvení vody. Mezi jeho velké výhody patří to, že jeho 
reakcí nevzniká volný chlor. Dalšími výhodami je nulový korozivní efekt, a dále si 
mikroorganismy nevytvářejí proti chlordioxidu rezistenci. 
 
Přípravek chlordioxid se nejčastěji připravuje přímo na místě jeho aplikace. Důvodem 
je trvanlivost roztoku, která se pohybuje kolem 30-60 dní, kdežto práškové komponenty 
jsou stabilní minimálně po dobu 5 let. Na desinfekci se používá 0,3% roztok 
chlordioxidu. Jeho příprava je velmi snadná, stačí pouze rozpustit v daném objemu 
vody dvě práškové komponenty A a B. Doporučené dávkování je 17 ml/ 1m3 vody, což 
odpovídá koncentraci 0,05 mg/l chlordioxidu, která je doporučena jako minimální 
hodnota. Pro povolenou horní hranici koncentrace 0,2mg/l  je nutné dávkovat ClO2 
68ml/ 1m3vody.  
 
Je šetrný k životnímu prostředí, protože nevznikají žádné negativní vedlejší produkty. 
Má silný desinfekční účinek ve velkém rozmezí hodnot pH 4-10. Není explozivní, 
vykazuje stabilitu až do 45°C. Má širokou škálu využití např. pro úpravu pitné vody, na 
čištění odpadních vod, v potravinářství, zdravotnictví a mnohých dalších aplikacích. 
Chlordioxid se též používá jako biocid v mnoha procesech průmyslové úpravy vody, 
včetně vody do chladících věží. 

 
 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Stabilita roztoku °C max. 45 

Rozsah pH  4 - 10 

Trvanlivost roztoku den 30 - 60 

Koncentrace roztoku % 0,3 

Zůstatek po aplikaci % 80 - 90 

Zajištění desinfekce vody h min. 72 
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Polyfosfát SF-PHOS 
 
 

Polyfosfát SF-PHOS je prostředek pro ochranu vodovodních a teplovodních 
systémů před korozí a tvorbou vodního kamene. 

Krystalický polyfosfát založený na polymerních metafosforečnanech slouží k 
úpravě vody pro průmyslové i domácí aplikace. Na vnitřních stěnách potrubí i 
teplovodních zařízení vytváří tenký ochranný povlak, který chrání zařízení 
před usazováním vodního kamene a před korozí. Rozpouští také již existující 
usazeniny vodního kamene. Používá se jako náplň do dávkovačů různých 
velikostí v závislosti na spotřebě upravované vody. 

Je vhodný pro úpravu čisté vody bez obsahu kyselin a zásad (pH kolem hodnoty 7). U vody s extrémní 
tvrdostí (nad 5,3 mmol/l) se účinnost polyfosfátů snižuje. 

Doporučená koncentrace  je 2 – 5 mg/l. Používá se jako náplň do dávkovačů různých velikostí v závislosti 
na spotřebě upravované vody. Při poklesu náplně o jednu třetinu celkového objemu se dávkovač doplní. 
Četnost doplňování je závislá na spotřebě upravované vody. 

Polyfosfát SF-PHOS dodáváme ve formě pomalu rozpustných bělavých průsvitných krystalů o zrnitosti 5 - 
15 mm, balených v  krabicích po 25 kg nebo dózách po 1,5 kg. 

 
Balení Krabice 1,5 kg Krabice 25 kg 
Zrnitost 5 – 15 mm 
Objednací číslo 07421550 07420050 
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     Chladič vzorků vody nebo páry 
Typy CHL100, CHL150 

    
Chladič vzorků slouží ke snížení teploty vzorku horké vody 
nebo páry tak, aby byla vhodná pro měření. 
Chladič vzorků je celý proveden z nerez oceli. 
 
Instalace chladiče vzorků 
 
Chladič se umisťuje podle potřeby tak, aby byl dobře 
přístupný pro obsluhu.  
Chlazení se provádí studenou vodou zavedenou do pláště 
chladiče.  
Přívod chladící vody se zapojuje na dolní hrdlo B., výstup 
chladící vody na horní hrdlo C. 
 
Uvnitř chladiče je chladící had. Je opatřený kulovým 
kohoutem A, na který se připojí chlazené medium. Chlazené 
medium smí mít teplotu maximálně 148 oC. Tato teplota je 
limitována vstupní armaturou. Pro vyšší teploty chlazeného 
média je potřeba vyměnit tuto armaturu za jinou, vyhovující.  
 
Vzorek vychlazeného media vytéká volně nad výlevkou. 
Výlevka je ve spodní části opatřena vnějším závitem  
G ¾“  pro zapojení do odpadu.  
 
 
 
 
Technická data  CHL 100 CHL 150 
Tlak chladící vody 0,1-0,6 MPa 
Objem pláště 2,9 litrů 3,6 litrů 
Teplosměnná plocha 0,08 m2 0,15m2 

Hmotnost 3,5 kg 4,5 kg 
Výška V1 380 mm 450 mm 
Výška V2 480 mm 550 mm 
Průměr D 104 mm 104 mm 
Celková šířka S 208 mm 208 mm 
Hrdlo A  - vstup 
chlazeného media 

 Nerezový kulový kohout G 3/8" 

Dolní hrdlo B  -  výstup 
chladící vody 

kulový kohout G 1/2" 

Horní hrdlo C  -  přívod 
chladící vody 

závit vnější G 1/2" 

Hrdlo na výlevce pro 
připojení odpadu 

závit vnější G 3/4" 
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Provoz chladiče vzorků 
 
Průtok  chladící vody se seřizuje podle potřeby přiškrcením kulového kohoutu na hrdle  B.  
Průtok chlazeného vzorku se seřídí kulovým kohoutem A tak, aby byla na výstupu dosahována 
požadovaná teplota vzorku. 
 
 
 
Údržba chladiče vzorků 
 
Údržba chladiče spočívá v kontrole funkce přívodních 
ventilů a vnější kontrole chladiče. 
Pokud se pro chlazení používá surová neupravená 
voda, může za čas dojít ke snížení přestupu tepla v 
důsledku vytvoření vodního kamene na chladícím hadu. 
Vodní kámen doporučujeme odstranit chemickou 
vyvářkou  a pak důkladně  propláchnout. 
 

mailto:info@deto.cz�
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Soupravy pro kontrolu energetických vod 
 
 

Za pomoci souprav pro kontrolu 
energetických vod lze průběžně 
jednoduchým způsobem kontrolovat a  
udržovat normou předepsané složení vod v 
kotelnách a výměníkových stanicích. 
 
Složení vody a její úprava má zásadní vliv na 
provoz energetického zařízení. Neupravená 
voda má za následek tvorbu nánosu vodního 
kamene na  teplosměnných plochách. Už 
1 mm nánosu způsobí pokles tepelné 
účinnosti, spotřeba paliva se zvýší o 10 %.  
Kontrolou kvality vody a včasnými zásahy v 
úpravě dosáhnete úspory paliva, prodloužení 
životnosti a maximálního využití účinnosti 
celého energetického zařízení. 
 
Jednotlivé druhy souprav jsou podle vybavení určeny ke stanovení provozních hodnot vody v parních 
středotlakých a nízkotlakých kotlích, vyvíječích páry, horkovodních a teplovodních kotlích a připojených 
soustavách a ve výměníkových stanicích a v soustavách teplé užitkové vody. 
 
Stanovení se provádí dávkováním činidel do vzorků vody ve zkumavkách. Výsledné zbarvení vzorku 
vody se porovná se zbarvením standardů ve stojáncích.  
Soupravy jsou dodávány v přenosných plastikových  kufřících nebo dřevěných skříňkách na zavěšení. 
Obsahují komparátory s barevnými standardy, zkušební roztoky v kapacích lahvičkách pro cca 400 
stanovení, zkumavky s ryskou a návod k obsluze. 
Po vyčerpání činidel je možné objednat jednotlivě další. Náklady na jedno stanovení činí cca 0,50 Kč.  
 V objednávce je třeba uvést označení kotle, typ kotle a používané palivo, aby souprava odpovídala 
parametrům podle ČSN 07 7401. 
 
Jednotlivé soupravy umožňují  stanovení v tabulce udaných parametrů vody 
  

Označení soupravy E - s D - s C - k A - k M TUV 

 parní 
soustavy

vodní 
soustavy

neobsahují 
všechna 

stanovení 

neobsahují 
všechna 

stanovení 

teplovodní 
do 250 kW 

teplá 
užitková 

voda 
pH v rozsahu 8 – 10 * * * * * (8 - 9,5) *(6-9,5) 
pH v rozsahu 9,5 – 12 * * - - - - 
tvrdost zbytková * * * * * *(celk.) 
fosforečnan (2-30 mg/l) * * * * *( 5 - 15) *(1,2-10) 
siřičitan * * * * * - 
alkalita zjevná (p hodnota) * * * * * - 
alkalita celková (m hodnota) * * * - - * 
chlorid  * * * - - - 
síran  * - - - - - 
konec vymývání katexu * * * * * - 
solnost * - - - - - 
vodivost výpočtem * - - - - - 

Objednací číslo 07500005 07500004 07500003 07500002 07500006 07500007
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Tester celkové tvrdosti vody 
 
 

Kapesní tester pro testování  tvrdosti 
vody  umožňuje jednoduchým a rychlým 
způsobem přímo na místě odběru vody 
určit celkovou tvrdost vody. 

Pravidelná kontrola celkové tvrdosti vody 
je nezbytná všude tam, kde je voda 
upravována. V kotelnách, průmyslových 
procesech, laboratořích, domácnostech je 
nutno pravidelně ověřovat, že úpravny 
vody pracují správně. Tento tester je 
jednoduchou a spolehlivou pomůckou pro 
rychlé zjištění celkové tvrdosti vody. 

Jedno balení testeru obsahuje 15 ml 
lahvičku reagentu včetně kapátka, titrační nádobku z pevného plastu se škálou pro odměření objemu, 
návod pro stanovení celkové tvrdosti vody a přepočet stupňů tvrdosti mezi různými jednotkami. Jedno 
balení postačuje na stanovení cca 500 °dH (německých stupňů tvrdosti). 

  
Převod jednotek tvrdosti vody: 
 
1°dH = 0,178 mmol/l = 17,848  ppm CaCO3 

 
Klasifikace tvrdosti vody: 
 
 mmol/l °dH 
Velmi měkká < 0,5 < 2,8 
Měkká 0,5 - 1,25 2,8 - 7 
Středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,05 - 14 
Tvrdá 2,51 - 3,75 14,05 - 21 
Velmi tvrdá > 3,75 > 21 
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Sortiment 108 - Tlakové nádoby laminátové a ovládací ventily 
 
Tlakové nádoby nacházejí své využití jako nádoby na filtrační hmotu různých vodních filtrů. Při svém 
provozním tlaku (0-10 barů) a pracovní teplotě 115°C jsou vhodné pro změkčování vody, odželezňování, 
filtraci mechanických nečistot a mnohé jiné množnosti použití. Jsou zhotoveny z polyethylenu, na vnější 
straně jsou zpevněné kompozitní vrstvou z polyesteru zpevněné sklolaminátovým vláknem. Některé druhy 
nádob jsou opatřeny podstavcem. Jednotlivé typy nádob se liší svými rozměry, velikostí, umístěním 
vstupu. Další možností je volba připojení buď závitové nebo přírubové. K nádobám je možné dodat také 
rozdělovací systémy, víčka, redukce a další příslušenství. 
 
V naší nabídce se nachází velké množství ovládacích ventilů k filtračním zařízením. Od úplně 

nejjednodušších jako např. hlavice filtru, kde dochází pouze k průchodu 
vody, přes filtr, až po multifunkční ventily, které umožňují několik fází 
provozu. 
 
K filtrům na mechanické nečistoty, dechloračním zařízením apod., kde se 
náplň nemusí regenerovat a dochází pouze k proplachu filtrační hmoty za 
účelem vyčištění filtru jsou vhodné ruční ventily. Obsluha u takových to 
zařízení jednoduše otáčí pákou ventilu a nastavuje provoz filtru. Tento typ 
ventilu má tři funkce, samotný proces filtrace a pro proplach filtru slouží 
funkce zpětné praní a rychlé praní. 
 
K zařízením určeným na změkčování vody, odželeznění a odmanganování, 

všude tam kde je třeba filtrační náplň regenerovat se používají multifunkční ventily. Tyto ventily mohou 
být v provedení ručním, poloautomatickém nebo automatickém.  
Tyto ventily mají 5 základních fází provozu. První fází je samotný proces filtrace/změkčování. Poté 
následují další 4 fáze, které jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně. Nejprve dochází ke zpětnému 
praní, kdy se filtrační náplň nakypří. Účelem této fáze je načechrání spěchované náplně a odplavení 
mechanických nečistot. Další fáze je solení a regenerace, kdy je do filtru nasáván regenerační roztok 
chloridu sodného a poté je přivedena surová voda, která projde přes náplň a odvede regenerační roztok 
do odpadu. Následuje fáze doplňování solanky, kdy je napouštěna voda do solné nádoby. Ta je pak 
připravena na další regeneraci. Poslední fází je rychlé praní, kdy se zvýší průtok vody přes náplň, aby 
bylo dosaženo jmenovitého průtoku filtrem. 
 
Multifunkční ventil s ruční obsluhou je zařízení s jednoduchou obsluhou. Všechny fáze funkce zařízení 
nastavuje obsluha ručně otáčením kolečka na ventilu. Obsluha musí hlídat dobu kdy, je potřeba spustit 
regeneraci, dle předem stanoveného množství upravené vody. Stejně tak musí dodržovat jednotlivé 
časové intervaly při regeneraci. Tento typ ventilu nepotřebuje ke svému provozu připojení na elektrickou 
energii.  
 
Jinou možností jsou ventily s poloautomatickým režimem provozu. V naší nabídce se nachází typová 
řada filtrů ECO s poloautomatickým ventilem. Obsluha musí hlídat dobu, kdy je potřeba spustit 
regeneraci, dle předem stanoveného množství upravené vody. Regenerace se spouští stisknutím tlačítka 
na ovládacím ventilu, další fáze regenerace již probíhají automaticky a po jejím skončení se zařízení vrátí 
zpět do provozního stavu. Tento typ ventilu již potřebuje ke svému provozu elektrické napájení. 
 
Z automatických typů ovládacích ventilů nabízíme typ Fleck. 
V tomto případě jsou všechny činnosti řízeny automaticky, obsluha 
musí pouze zajistit neustálé připojení na elektrickou energii a 
ponechat zařízení pod tlakem z vodovodního řadu. Ventil může být 
řízen časově, tzn. že k regeneraci dojde vždy po uplynutí 
nastaveného času. Nebo může být řízen objemově, kdy se 
regenerace spouští po protečení nastaveného objemu. V případě 
potřeby lze regeneraci spustit také ručně.  
Dalším typem automatického ventilu je typová řada RX. I v tomto 
případě probíhají všechny činnosti automaticky. Tento typ ventilu 
má podsvícený LED displej, na kterém se zobrazují provozní 
údaje. Tento typ ventilu má mnoho možností nastavení provozních 
podmínek. Jeho ovládání je velice jednoduché.  
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Tlakové nádoby laminátové 
 
 

Tlakové nádoby se využívají jako nádoby na filtrační hmotu pro různé druhy vodních filtrů. Jsou 
zhotoveny z polyetylenu, na povrchu zpevněné kompozitní vrstvou z polyesteru se skelnými vlákny. Jsou 
opatřeny podstavcem. 
Modely tlakových nádob se mohou lišit rozměry, velikostí, umístěním vstupu. Mohou být opatřeny 
závitovým nebo přírubovým připojením.  

Provozní tlak   0 - 6 barů 
Provozní teplota 1 – 50°C - ve speciálních případech je možno dodat i nádobu na vodu o vyšší 

teplotě (max. 80°C) 
Barva   modrá  
Životnost  min 250 000 cyklů při 0,7 – 6 barech 

K nádobám dodáváme také rozdělovací systémy (distributory) a další doplňky, jako víčka, redukce apod. 

 
Tlakové nádoby s horním vstupem, připojení závit 2 ½“ – 8NPSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tlakové nádoby s horním vstupem, připojení závit 4“- 8UN 
 

Typ 
Objem 
(litry) 

D (mm) C (mm) Obj. číslo 

1465 140 369 1645 08721465 
1665 170 406 1632 08721665 
1865 250 469 1726 08721865 
2160 310 552 1625 08722160 
2469 450 610 1870 08722469 
3072 710 770 2030 08723072 
3672 1020 938 2130 08723672 

 
 
 
 
 
 

Typ 
Objem 
(litry) 

D (mm) C (mm) Obj. číslo 

0613  4,6 159 342 08710613 
0635 14,4 159 907 08710635 
0713 6,3 184 341 08710713 
0817 11,0 208 435 08710817 
0835 25,7 208 902 08710835 
1035 38,9 257 903 08711035 
1044 48,0 257 1122 08711044 
1054 61,0 257 1385 08711054 
1354 103,0 334 1371 08711354 
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Tlakové nádoby s horním a dolním vstupem, připojení závit 4“× 4“ – 8UN 
 

Typ 
Objem 
(litry) 

D (mm) C (mm) Obj. číslo 

1465 140 369 2031 08741465 
1665 170 406 2031 08741665 
1865 245 469 2080 08741865 
2160 310 552 1923 08742160 
2469 450 610 2169 08742469 
3072 712 770 2248 08743072 
3672 1080 927 2305 08743672 

 
 
 
 
Tlakové nádoby s horním vstupem, připojení přírubové 6“ 
 

Typ 
Objem 
(litry) 

D (mm) C (mm) Obj. číslo 

1868 248 469 1777 08731868 
2162 310 552 1673 08732162 
2475 450 610 1908 08732475 
3078 710 770 2058 08733078 
3678 1020 927 2155 08733678 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tlakové nádoby s horním a dolním vstupem,  
připojení přírubové 6“× 6“ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Další modely s jinými rozměry nabídneme v případě zájmu individuálně. 
 
 
 
 

Typ 
Objem 
(litry) 

D (mm) C (mm) Obj. číslo 

1868 250 469 2120 08751868 
2166 310 552 2010 08752166 
2475 450 610 2220 08752475 
3078 710 770 2285 08753078 
3678 1020 910 2340 08753678 
4263 1047 1074 2065 08754263 
4272 1360 1074 2415 08754272 
4872 1840 1220 2430 08754872 
6367 2344 1623 2275 08756367 
6386 3200 1623 2475 08756386 
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Automatické odluhovací zařízení 
MICROtrac, MICROvision 

 
Automatický kontrolér je zařízení na 
bázi mikroprocesorové jednotky, určené 
pro měření a kontrolu vodivosti vod 
chladících systémů, zejména skrápěcí 
vody chladících věží. Kontrolér 
umožňuje aktivaci několika nezávislých 
relé (počet v závislosti na konkrétním 
typu zařízení) pro zahájení odluhu nebo 
dávkování inhibitoru a biocidu.  
 
Kontrolér měří vodivost chladící vody 
pomocí toroidního senzoru vodivosti 
s teplotní kompenzací. Při detekci 
překročení nastavené limitní hodnoty vodivosti chladící vody je automaticky aktivováno relé 
odluhu. Relé je propojeno s oduhovacím ventilem a tento je otevřený po celou dobu dokud 
vodivost neklesne pod určenou limitní hodnotu. Další relé jsou propojena s dávkovacím 
čerpadlem a aktivují dávkování chemikálií do chladící vody. 
 
Volitelným příslušenstvím kontroléru může být průtokový senzor, který se instaluje do 
vzorkovací větve procesní vody a poskytuje signál kontroléru o průtoku vody v chladícím 
systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje MICROtrac MICROvision 
Napájení 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 
Rozměry 163 x 64 x 82 mm 163 x 64 x 82 mm 
Měřící rozsah el. vodivosti 0 – 9 999 μS/cm 0 – 9 999 μS/cm 

Diferenční hodnota 
(hystereze) 

Fixně 5% z nastavené limitní 
hodnoty 

Fixně 5% z nastavené limitní 
hodnoty 

Přesnost +/- 2% +/- 2% 

Maximální provozní teplota 52 °C 52 °C 

Maximální provozní tlak 8,6 bar 8,6 bar 

Počet nezávislých relé 2 4 
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Ovládací ventily Fleck 
Typ - Fleck 5600 

 
 
Ovládací ventily Fleck jsou automatické řídící jednotky řízené buď 
objemově, nebo časově. V případě objemového řízení se 
regenerace spouští po protečení nastaveného objemu. Při časově 
řízeném provozu proběhne regenerace v předem nastaveném 
čase. Regenerace probíhá v nočních hodinách, kdy se očekává, že 
spotřeba vody bude minimální. Pro správnou funkci je nutné, aby 
byl řídící ventil připojen na zdroj elektrického napětí. 
 
Ovládací ventily Fleck mají 5 základních fází provozu. První fází 
je samotný proces filtrace/změkčování. Poté následují další 4 fáze, 
které jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně.  
Ventil je vybaven mísícím ventilem, který se využívá v případech, 
kdy není požadována úplně změkčená/upravená voda. Stupeň 
otevření ventilu určuje ve výstupní vodě poměr mezi surovou a 
upravenou vodou, a tím výstupní tvrdost.  

 
 
Objemově ovládané ventily FLECK je možné dodat ve dvou 
provedeních, a to s vodoměrem 8m3 nebo 40m3. Volba 
příslušného typu závisí na spotřebě vody (velikost filtru) a vstupní 
tvrdosti vody, tak aby výsledná kapacita byla v daném rozmezí 
hodnot (0-8 nebo 0-40). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technické parametry: 
 
Provozní tlak 3 – 6 barů 

Provozní teplota 5 - 45°C 

El. napájení (síťový zdroj) 230 V, 50 Hz 

Připojení vstupu/výstupu G ¾“ 

Připojení odpadu G ½“ 

Připojení ventilu 2,5“  

Připojení solanky G 3/8“  
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Ovládací ventily RX 
Typ RX 79B, RX 82B, RX 74A 

 
 

 
Ovládací ventily RX jsou multifunkční automatické řídící jednotky 
používané všude tam, kde je třeba filtrační náplň regenerovat. Ventily 
mají podsvícený LED displej, na kterém se zobrazují provozní údaje. 
Mají mnoho možností nastavení provozních podmínek a jejich ovládání 
je velice jednoduché.  
 
Ventily umožňují funkci manuálního spouštění regenerace, uzamčení 
kláves, indikaci dlouhodobého výpadku proudu a funkci by-passu. U 
jednotek je možné využít kontakt překlápěcího relé k ovládání 
následných spřažených zařízení. Tyto ventily mohou zabezpečovat 
souproudou a protiproudou regeneraci i filtraci a to řízenou jak 
objemově tak i časově. Pro plynulý provoz řídících ventilů je nutné, aby 
byly neustále připojeny na zdroj elektrického napětí.  
 

 
Ovládací ventily RX mají 5 základních fází provozu. První fází je 
samotný proces filtrace/změkčování. Poté následují další 4 fáze, 
které jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně.  
Ventily RX 79B a RX 82B nepřerušují během regenerace dodávku 
vody, avšak je dodávána pouze surová voda, tudíž je výhodné využít 
funkci nastavení začátku regenerace na noční dobu. Ventil RX 74A 
během regenerace vodu nedodává. 
 
 

 
Technické parametry: 
 

 RX 79B RX 82B RX 74A 
Provozní tlak 1,5 – 6 barů 
Provozní teplota 5 - 40°C 
El. napájení (síťový zdroj) 240 V, 50 Hz 
Max. průtok (m3/h) 2,5 4,2 8,8 
Připojení vstupu/výstupu G ¾“ G 1“ G 2“ 
Připojení odpadu G ½“ G 1“ 
Připojení ventilu 2,5“ G 4“ 
Připojení solanky G 3/8“ G ½“ 
Objednací číslo 08279002 08282004 08274005 
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Ovládací ventily - duplexní  
Typ - Fleck 9000, RX 73A 

 
 
Ovládací ventily - duplexní jsou automatické řídící jednotky určené pro provozy, kde je potřebná stálá 
připravenost upravené vody. Tyto ventily umožňují dvojité zapojení, tzn., že v době regenerace jedné 
jednotky, je v provozu druhá. Automatika zajistí, aby po upravení nastaveného množství vody byla do 
provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané nádobě byla ihned provedena regenerace. Pro 
správnou funkci je nutné, aby byl řídící ventil připojen na zdroj elektrického napětí. 
 
Ovládací ventily - duplexní mají 5 základních fází 
provozu. První fází je samotný proces 
filtrace/změkčování. Poté následují další 4 fáze, které 
jsou nutné pro regeneraci filtrační náplně.  
 
Ovládací ventily FLECK je možné dodat ve dvou 
provedeních, a to s vodoměrem 8m3 nebo 40m3. Volba 
příslušného typu závisí na spotřebě vody (velikost filtru) 
a vstupní tvrdosti vody, tak aby výsledná kapacita byla 
v daném rozmezí hodnot (0-8 nebo 0-40). Tento typ 
ventilu je možné dodat i v provedení s elektronickým 
displejem. 
 

 
Ovládací ventily RX mají barevný LED 
displej, na kterém se zobrazují podrobné 
údaje. Ventily umožňují funkci manuálního 
spouštění regenerace, uzamčení kláves, 
indikaci dlouhodobého výpadku proudu. U 
jednotek je možné využít kontakt 
překlápěcího relé k ovládání následných 
spřažených zařízení.  
 

 
 
 Technické parametry: 
 
 FLECK 9000 RX 73A 
Provozní tlak 2,5 – 6 barů 
Provozní teplota max. 40°C 
El. napájení (síťový zdroj) 230 V, 50 Hz 
Připojení vstupu/výstupu G ¾“ – G 1“ G 1“ 
Připojení odpadu G ½“ 
Připojení ventilu 2,5“ 
Připojení solanky G 3/8“ 
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Ovládací ventily poloautomatické 
Typ RX 65C 

 
 
Ovládací ventily poloautomatické se využívají všude 
tam, kde je nutné filtrační náplň regenerovat. Tento typ 
ventilu pracuje v režimu poloautomatickém, tzn., že po 
protečení předem vypočteného objemu vody je nutné 
spustit regeneraci manuálně. Všechny následné kroky 
regenerace již probíhají automaticky. Při procesu 
změkčování není nutné mít ventil připojen na zdroj 
elektrického napětí, tj. nutné jen při procesu regenerace. 
 
 
Ovládací ventily poloautomatické mají 5 základních fází 
provozu. První fází je samotný proces filtrace/změkčování. 
Poté následují další 4 fáze, které jsou nutné pro 
regeneraci filtrační náplně. 
 
  
Technické parametry: 
 
Provozní tlak 1,5 – 6 barů 
Provozní teplota 5 - 45°C 
El. napájení (síťový zdroj) 240 V, 50 Hz 
Připojení vstupu/výstupu G ¾“ 
Připojení odpadu G ½“ 
Připojení ventilu 2,5“ 
Připojení solanky G 3/8“ 
Objednací číslo 08265003 
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Ovládací ventily ruční  
 
 

 
Ovládací ventily ruční se využívají přednostně ke 
změkčovacím filtrům, ale své využití nachází všude tam, kde 
je nutné filtrační náplň regenerovat pomocí roztoku 
regenerantu.  
Všechny fáze nutné pro provoz jsou ovládány ručně. Tzn., že 
obsluha musí znát množství upravené vody (na základě 
vodoměru), které je zařízení schopné upravit a po jeho 
protečení spouští regeneraci otočením ventilu do příslušné 
polohy. Regenerace má 4 fáze, které obsluha taktéž přepíná 
ručním otočením ventilu a to po uplynutí předem známého 
času. Pro provoz tohoto typu ventilu není nutné mít připojení 
na zdroj elektrického napětí. 
 
 

 
Ovládací ventily ruční umožňují 5 fází provozu. První 
fází je samotný proces filtrace/změkčování. Poté 
následují další 4 fáze, které jsou nutné pro regeneraci 
filtrační náplně.  
Ovládání ventilu je jednoduché, instinktivní a své využití 
nachází zejména tam, kde jsou malé nebo nepravidelné 
odběry vody. 
 
 
 

 
 
 
  
Technické parametry: 
 
Provozní tlak 2 – 6 barů 
Provozní teplota 5 - 40°C 
Připojení vstupu/výstupu G ¾“ 
Připojení odpadu G ½“ 
Připojení ventilu  2,5“ 
Připojení solanky G 3/8“ 
Objednací číslo 08365001 
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Ventily filtrů ruční 

 
Ovládací ventily ruční jsou určené k filtrování vody, např. k pískovým, dechloračním filtrům, nebo se dají 
využít jako průtokové pro demineralizaci nebo změkčovací patrony.  
 
Hlavice filtru slouží pouze k průtokovému napouštění vody, využívá se např. jako mobilní zařízení pro 
napouštění teplovodních kotelen, bazénů apod.  
 
Ventil filtru ruční umožňuje funkci proplachu filtrační náplně, ovládá se pootočením páky ventilu do tří 
poloh (filtrace, zpětné praní a zafiltrování). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hlavice filtru 2,5“                               Ventil filtru ruční 
 
 
 

Název Popis 
Max. 

průtok 
Průměr 
nádoby 

Vstup/Výstup Odtok 

Hlavice  2,5“, G ¾“ 

Hlavice filtru inline –horní 
připojení 2,5“, komplet 
s horním a spodním 
distributorem 

2 m3/hod 6“ – 10“ ¾“ ¾“ 

Hlavice 2,5“, G 1“ 

Hlavice filtru inline –horní 
připojení 2,5“, komplet 
s horním a spodním 
distributorem 

2,5 m3/hod 6“ – 12“ 1“ 1“ 

Hlavice 4“, G 2“ 
Hlavice filtru inline –horní 
připojení 4“, bez  distributorů 

18 m3/hod 14“ – 36“ 2“ 2“ 

Ventil filtru ruční 
2,5“, G 3/4“ 

Ventil filtru ruční, horní 
připojení 2,5“ 

2 m3/hod 6“ – 10“ ¾“ ¾“ 

Ventil filtru ruční 
2,5“, G 1“ 

Ventil filtru ruční, horní 
připojení 2,5“ 

2,5 m3/hod 6“ – 16“ 1“ 1“ 

Ventil filtru ruční 4“, 
G 2“ 

Ventil filtru ruční, horní 
připojení 4“ 

10 m3/hod 14“ – 30“ 2“ 1 ½“ 
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Sortiment 109 - Potrubní díly a armatury 
 
 
V naší nabídce máme různé druhy potrubních dílů a 
armatur, např. cyklonový odlučovač, odstředivé separátory, 
potrubní oddělovače, neutralizační boxy aj. 
 
Neutralizační box slouží pro neutralizaci odpadních vod 
před jejich vypuštěním do kanalizace. Neutralizační box je 
zařízení, které se používá pro neutralizaci kondenzátu 
odváděného z kondenzačních plynových kotlů. Je tvořen 
nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizačního 
granulátu – odkyselovací hmoty, na kterou se váže CO2. 
 
Cyklonový odlučovač nečistot slouží k vyloučení pevných částic z kapaliny. Zařazuje se za 
magnetické nebo elektronické úpravny vody k vyloučení drobnokrystalického kalu, vytvořeného jejich 
působením. Přístroj využívá principu vodního víru, kdy nejtěžší frakce obsažené ve vodě se vlivem 
své hmotnosti dostávají k vnější stěně odlučovače a klesají ke dnu. Montuje se do potrubí pouze ve 
svislé poloze. Pro důkladné odstranění i jiných nečistot  (konopí, lehké frakce apod.) je navíc cyklod 
vybaven vnitřní filtrační vestavbou, která je lehce vyjímatelná směrem dolů.  
 
Mezi další zařízení patří odstředivý separátor OS, který slouží k vyloučení drobnokrystalického kalu, 
vytvořeného působením nechemické úpravy vody, a ostatních pevných částic z kapaliny. K 
odstřeďování dochází ve válcové nádobě v důsledku odstředivé síly a rozdílu měrné hmotnosti 
nečistot a protékající kapaliny. Nečistoty klesají po válcové části separátoru  do spodního prostoru, 
odkud jsou průběžně nebo cyklicky vypouštěné. Odstředivý separátor OS může být volitelně vybaven 
automatikou odkalení, odkalení pak probíhá automaticky v závislosti na nastavení časového relé, jinak 
je nutné provést odkalení manuálně. 
 
Kombinovaný  rozdělovač - sběrač  je ocelové svařované  těleso, které v sobě zahrnuje dva prvky 
otopné soustavy - rozdělovač a sběrač. Přívodní a vratné potrubí se napojí souběžně do 
kombinovaného rozdělovače, čímž se výrazně zjednoduší vedení potrubí v kotelnách. Přívodní a 
vratné potrubí jedné větve jsou umístěny na rozdělovači vedle sebe, snadno lze mezi ně umístit 
směšovací ventil, oběhové čerpadlo nebo další armatury. Optimální řešení  je napojit hlavní přívod a 
zpátečku  ve středu RS a odběry rovnoměrně rozdělit na obě strany – docílí se tím zmenšení 
potřebného modulu odpovídající polovičnímu průtočnému množství.  
 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků  zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy. 
Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability kotlového 
okruhu. Plní funkci odlučovače vzduchu a plynů - je vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem. 
Hydraulický  vyrovnávač rovněž  zachycuje  kaly. Pro jejich odkalení je ve spodním dně instalována 
odkalovací armatura.  

Potrubní oddělovač  typ BA je zařízení, které slouží 
k zamezení průniku znečištěné vody z připojených zařízení 
zpět do rozvodů pitné vody. 
 
Teplovodní doplňovací souprava slouží pro připojení 
změkčovacího filtru typových řad AF, případně KZV. 
Souprava je vybavena všemi potřebnými armaturami, 
měřícími přístroji a jednoduchým dávkovacím zařízením pro 
doplňování chemikálií do teplovodních systémů.  
 
Plně automatické doplňovací zařízení zajistí doplnění 
chybějící vody v uzavřených topných soustavách. Hlídá 
pokles tlaku v topné soustavě a kontrolovaně doplní 

potřebné množství vody, zpravidla ze soustavy pitné vody. Tím předchází problémům se 
zavzdušněním topné soustavy. Automaticky také kontroluje dobu a cykly doplňování. Rozezná  větší 
úbytky vody způsobené např. prasknutím trubky. Doplňování pomocí kulového kohoutu s motorovým 
pohonem uzavře a vyšle hlášení. 
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Systémové potrubní oddělovače typu BA 

Typové řady 574, 575 s regulovatelnými tlakovými zónami 

 
Potrubní oddělovač  typ BA je zařízení, které slouží k zamezení 
průniku znečištěné vody z připojených zařízení zpět do rozvodů 
pitné vody. 
Zpětný průnik znečištěné vody do rozvodů čisté vody může být velmi 
nebezpečný pro lidské zdraví. Proto je ochrana pitné vody 
předepsána zákonem a dalšími předpisy. Správné použití 
potrubního oddělovače typu BA je regulováno evropskými standardy 
EN 1717:2000. Může být použit pro ochranu až do rizikové třídy 
4(BA) dle ČSN EN 1717. 
Řada 574 zahrnuje potrubní oddělovače se závitovým připojením o 
připojovacích rozměrech ½“ – 2“. Řada 575 zahrnuje potrubní 
oddělovače s přírubovým připojením DN 50 – DN 100. 
 
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADY 574 BA ½“ BA ¾“ BA 1“ BA 5/4“ BA 6/4“ BA 2“ 

Těleso a kryt Vůči korozi rezistentní mosaz CR EN 12165 
CW 602N 

Bronz RG5 Pb3 
DIN50930-6 

Sedlo odtokového ventilu, pružiny a táhla 
blokovacího mechanismu, filtrační vložka Nerezavějící ocel 

Přepážky  Syntetická pryž EPDM 
Těsnění Vysoce odolná pryž  NBR 
Uzavírací ventil Mosaz   EN 12165 CW 617N pochromovaná 
Maximální provozní tlak 10 barů 
Maximální provozní teplota 65 °C 
Filtrační stupeň 0,8 mm 
Stavební délka (F) mm 227 227 280 280 387 395 
Stavební výška  (D) 263 263 292 292 382 382 
Rozměr (B) 103 103 100 100 130 130 
Průměr odpadu (E) 40 40 40 40 50 50 
Objednací číslo       

 
TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADY 575 BA DN50 BA DN65 BA DN80 BA DN100 
Těleso a kryt Bronz RG5 Pb3 DIN50930-6 
Sedlo odtokového ventilu, pružiny a táhla 
blokovacího mechanismu, filtrační vložka Nerezavějící ocel 

Přepážky  Syntetická pryž EPDM 
Těsnění Vysoce odolná pryž  NBR 
Uzavírací ventil Tvárná litina GGG 40 potažená epoxidovou pryskyřicí 
Maximální provozní tlak 10 barů 
Maximální provozní teplota 65 °C 
Filtrační stupeň 0,7 mm 0,9 mm 
Stavební délka (F) mm 302 305 470 470 
Stavební výška  (D) mm 382 385 484 484 
Rozměr (B) mm 129 132,5 170 170 
Průměr odpadu (E) mm 50 50 80 80 
Objednací číslo     
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Charakteristiky: 
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Teplovodní doplňovací souprava 
Typ TDS1 

 
Teplovodní doplňovací souprava slouží pro 
připojení změkčovacího filtru typových řad  AF,  
případně KZV. Souprava je vybavena všemi 
potřebnými armaturami, měřícími přístroji a 
jednoduchým dávkovacím zařízením pro 
doplňování chemikálií do teplovodních systémů.  
 
Pro automatické doplňování systému je 
vybavena solenoidovým ventilem; jeho cívka 
(230 V/50 Hz) musí být ovládaná externím 
signálem od systému MaR - (hladina v expanzní 
nádobě nebo tlak v systému). Soupravu je 
možno dodat i bez solenoidového ventilu za 
nižší cenu (nutno specifikovat v objednávce). 
 
Montáž soupravy se provádí připevněním 
nosného rámu na stěnu dvěma šrouby, 
připojením přívodu surové  a odběru upravené 
vody. Propojení se změkčovačem se provede pomocí páru pancéřových hadic. 
 
 
Schéma zapojení 
 
 

 

Legenda 
1. zpětná klapka na vstupu G ½“    8.        obtok II 
2. manometr vodovodního tlaku    9.        zpětná klapka na výstupu G ½“ 
3. vstup vody do změkčovače   10. vodoměr G ½“ 
4. filtr hrubých nečistot     11. kohout vzorkovací 
5. výstup vody ze změkčovače   12.  dávkovací nádoba DN 100 
6. solenoidový ventil Js 12,5   13.  kohout uzavírací - výstup vody 
7. obtok I     14.  kohout na dávkování chemikálií Js 20 

 

Vstup neupravené vody
- šroubení G 1/2”

Výstup upravené vody
- šroubení G 1/2”

Připojení vstupu vody do
změkčovače - závit G 3/4”

Připojení výstupu vody ze 
změkčovače - závit G 3/4”
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Automatické doplňovací zařízení 
Typ Fillcontrol 

 

Plně automatické doplňovací zařízení zajistí doplnění chybějící vody v 
uzavřených topných soustavách. Hlídá pokles tlaku v topné soustavě a 
kontrolovaně doplní potřebné množství vody, zpravidla ze soustavy pitné 
vody. Tím předchází problémům se zavzdušněním topné soustavy. 
Automaticky také kontroluje dobu a cykly doplňování. Rozezná  větší úbytky 
vody způsobené např. prasknutím trubky. Doplňování pomocí kulového 
kohoutu s motorovým pohonem uzavře a vyšle hlášení. 

Doplňovací zařízení odpovídá normě DIN EN 1717 a DIN 1988. Obsahuje i 
systémový oddělovač typu BA, který zabrání zpětnému toku mezi topnou 
soustavou a soustavou pitné vody. Fillcontrol tedy může trvale oddělovat 
topnou nebo chladicí soustavu od soustavy pitné vody, ze které doplňuje. 

Zařízení pro automatické doplňování je vhodné i pro malé soustavy topení v 
rodinných domech. 

 

Legenda 

1. Uzavírací armatura 
2. Tlakové čidlo 
3. Řízení 
4. Kulový kohout s motorovým pohonem 
5. Systémový oddělovač BA 
6. Zkušební návarek – připojení manometru 
7. Filtr 
8. Redukční ventil 
 
Technické parametry 

Vstupní tlak max. 10 barů
Výkon doplňování cca 0,5 m3/hod při ∆p = 1,5 baru 
Výstupní tlak 0,5 až 5 barů
Hmotnost 3 kg
Rozměry (hloubka x výška x šířka) 91 x 305 x 208 mm
Objednací číslo 01909007
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Cyklónový odlučovač nečistot 
Typ Cyklod 

 
Cyklonový odlučovač nečistot slouží k vyloučení 
pevných částic z kapaliny. Zařazuje se cca 5 m za 
magnetické nebo elektronické úpravny vody k vyloučení 
drobnokrystalického kalu, vytvořeného jejich působením. 
 
Je určen k instalaci do  teplovodních systémů, tj. do 115° C 
a PN 1,0 MPa, hlavně však pro cirkulaci TUV před vstupem 
do výměníku. 
 
Přístroj využívá principu vodního víru, kdy nejtěžší frakce 
obsažené ve vodě se vlivem své hmotnosti dostávají k 
vnější stěně odlučovače a klesají ke dnu.  
 
Montuje se do potrubí pouze ve svislé poloze. Pro 
důkladné odstranění i jiných nečistot  (konopí, lehké frakce 
apod.) je navíc cyklod vybaven vnitřní filtrační vestavbou, 
která je lehce vyjímatelná směrem dolů. Proto je nutné 
ponechat pod cyklodem manipulační prostor - cca 330 mm 
- pro jeho čištění. 
 
Vstup znečištěné kapaliny je boční trubkou a výstup čisté 
kapaliny je trubkou umístěnou v horním víku. Vstup i 
výstup je označen šipkami. 
 
Pro vypouštění kalů je cyklod ve spodní části vybaven 
trubkovým závitem G 1/2", na který doporučujeme  
namontovat  kulový kohout. 
 
 
 
 
 
Technické údaje cyklonového odlučovače 
 
 

Typ Průtok 
m3/h D L mm M mm H mm C mm Objednací 

číslo 
1 0,7 G 1/2" 360  150  45  60  09401012 
2 1,4 G 3/4" 360  160  40  260  09402034 
3 2,1 G 1" 360  190  40  260  09403010 
4 3,6 G 5/4" 450 200  50  310  09404054 
5 5,1 G 6/4" 470  260  60  340  09405064 
6 8,0  DN 50 470  330  55  340  09406050 
7 15,0 DN 65 600  400  100  450  09407065 
8 20,0 DN 80 680  480  95  510  09408080 
9 31,0 DN 100 790  550  110  600  09409100 

      10 48,0 DN 125 900  650  125  680  09410125 
 

 



POTRUBNÍ DÍLY A ARMATURY                           SORTIMENT 109 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Hydraulický vyrovnávač tlaků 
Typ HVDT 

 

 

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků  zajistí 
vytvoření hydraulické stability otopné soustavy.  
 
Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez 
zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu. 
Vyruší se přebytek dynamického tlaku oběhových 
čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné 
soustavy. Průtok vody kotlovým okruhem není 
ovlivněn otopnou soustavou. 
 
Pro správnou funkci hydraulického vyrovnávače 
dynamických tlaků by měl být průtok kotlovým 
okruhem o 5-10% větší než průtok otopnou 
soustavou. 
 
Plní funkci odlučovače vzduchu a plynů - je vybaven 
automatickým odvzdušňovacím ventilem. Hydraulický  
vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. Pro jejich odkalení 
je ve spodním dně instalována odkalovací armatura.  
 
Vyrovnávače jsou při dodání opatřeny základním 
antikorozním nátěrem. Dodávka je včetně protipřírub. 
 
 
Schéma zapojení  

 

 
Technické údaje hydraulických vyrovnávačů dynamických tlaků 

 

Typ Průtok  
m3 /h A mm B mm C mm D mm L mm S mm d mm Připojení Objednací 

číslo 
HVDT G 5/4“ 1,8 100 300 65 89 485 169 32 G 5/4“ 09120054 
HVDT G 6/4“ 2,5 110 380 80 108 600 208 40 G 6/4“ 09120064 
HVDT G 2“ 4 110 400 100 108 600 208 57 G 2“ 09120084 
HVDT I 4 100 400 100  108  1 050 400  57  DN 50 09110011 
HVDT II 8 150 500 100  159  1 200 400  76  DN 65 09110021 
HVDT III 12 200 700 200  219  1 550 500  89  DN 80 09110031 
HVDT IV 20 200 700 200  219  1 550 500  108  DN 100 09110041 
HVDT V 30 250 900 200  273  1 800 560  133  DN 125 09110051 
HVDT VI 50 300 1 000 200  324  1 950 620  158  DN 150 09110061 
HVDT VII 80 400 1 300 250 424 2 400 750 219 DN 200 09110071 
HVDT VIII 100 450 1 500 250 508 2 650 800 219 DN 200 09110081 
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Odstředivý separátor 
Typ OS 

 
Odstředivý separátor OS slouží k vyloučení drobnokrystalického kalu, 
vytvořeného působením nechemické úpravy vody, a ostatních pevných částic 
z kapaliny. Zařízení odlučuje nečistoty s účinností 70 až 90% v závislosti na 
velikosti částic. Pracuje bez elektrické energie, nevyžaduje obsluhu ani 
údržbu, nemá provozní náklady. 
 
Odstředivý separátor OS vylučuje při tangenciálním vstupu a při zvýšené 
vstupní rychlosti pevné částice z kapaliny.  
 
K odstřeďování dochází ve válcové nádobě v důsledku odstředivé síly a 
rozdílu měrné hmotnosti nečistot a protékající kapaliny. 

 
Vyčištěná kapalina je odváděna 
potrubím umístěným v ose 
separátoru  v jeho horní části. 
Nečistoty klesají po válcové části 
separátoru do spodního prostoru, 
odkud jsou průběžně nebo cyklicky 
vypouštěné. Separátor je 
standardně vybavený na 
vypouštění kalu kulovým ventilem a protipřírubami.  
 
Obsluha odstředivého separátoru spočívá v pravidelném 
odkalování. 
 
Odstředivý separátor OS může být volitelně vybaven 
automatikou odkalení, odkalení pak probíhá automaticky 
v závislosti na nastavení časového relé. 
 
  
Společné technické údaje: 
 
Provozní tlak:   0,1 - 1,6 MPa 
Provozní teplota:  115° C (příp. 250° C) 
Optimální rychlost media: 0,5 - 1,5 m/s 
Tlaková ztráta: 5 - 15 kPa 
 
 
 

Technické údaje odstředivých separátorů 

Typ Připojení DN D mm H mm K mm O inch L mm E mm Hmotnost kg 
Objednací 

číslo 
OS 15 G 1/2 125 500 180 1/2" 120 50 20 09300151 

OS 20 G 3/4 150 650 220 3/4" 150 65 24 09300201 

OS 25 G1 200 700 240 3/4" 160 87 26 09300251 

OS 32 G 5/4 200 750 260 1" 160 82 28 09300321 

OS 40 40 250 850 280 1" 190 104 45 09300401 

OS 50 50 300 950 320 1" 220 124 50 09300501 

OS 65 65 300 1200 380 5/4" 220 115 70 09300651 

OS 80 80 350 1600 480 6/4" 300 134 110 09300801 

OS 100 100 350 1900 600 6/4" 380 124 130 09301001 

OS 125 125 400 2200 680 2" 450 125 150 09301251 

OS 150 150 500 2800 800 2" 580 160 180 09301501 

OS 200 200 700 3300 900 3" 800 232 260 09302001 

OS 250 250 800 3500 950 3" 900 260 350 09302501 

OS 300 300 1000 3900 1000 4" 1000 335 480 09303001 
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Automatika odkalení k odstředivým separátorům typu OS 
 
 

 
Odstředivý separátor OS může být volitelně vybaven 
armaturou s elektropohonem, odkalení pak probíhá 
automaticky v závislosti na nastavení časového relé. 
 
 
 
Ovladač automatiky odkalení 
 
Časové relé (cyklovač) otevře v nastaveném časovém 
intervalu armaturu pro odkalení na zadanou dobu.  
Čas lze nastavit v rozsahu od 0,1s do 100dní. 
Nastavení časů se provádí otočnými přepínači. 
 
 
Nastavení cyklovače 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ......svorky napájecího napětí 
2 ......svorka volby funkce 
3 ......indikace výstupu – multifunkční LED 
4 ......indikace napájecího napětí 
5 ......hrubé nastavení času - IMPULS 
6 ......jemné nastavení času - IMPULS 
7 ......hrubé nastavení času - MEZERA 
8 ......jemné nastavení času - MEZERA 
9 ......výstupní kontakty 
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Kombinovaný rozdělovač - sběrač 
Typ RS 

 
Kombinovaný  rozdělovač - sběrač  je ocelové svařované  těleso, které v sobě zahrnuje dva prvky otopné 
soustavy - rozdělovač a sběrač. Přívodní a vratné potrubí se napojí souběžně do kombinovaného 
rozdělovače, čímž se výrazně zjednoduší vedení potrubí v kotelnách.  
 
Velikost modulu vyjadřuje délku jedné strany čtverce řezu obou komor rozdělovače dohromady a je 
stanovena vzhledem k přenášenému tepelnému výkonu při ∆t = 20, respektive k průtočnému množství.  
 
Přívodní a vratné potrubí jedné větve jsou umístěny na rozdělovači vedle sebe, snadno lze mezi ně 
umístit směšovací ventil, oběhové čerpadlo nebo další armatury. Doporučuje se hlavní přívod od zdroje 
tepla a zpátečku k němu napojit na jeho jednom konci. Optimální řešení je napojit hlavní přívod a 
zpátečku  ve středu RS a odběry rovnoměrně rozdělit  na obě strany – docílí se tím zmenšení potřebného 
modulu odpovídající polovičnímu průtočnému množství. První z kraje by měla být zpátečka ke zdrojům 
tepla, tzn. výstup ze spodní komory (sběrače).  
 
Při stanovení rozteče jednotlivých hrdel je nutné vycházet z rozměrů následně osazených armatur. 
 
 
Rozdělovač je osazen závitovými nebo přírubovými hrdly. Standardně mají hrdla délku 150 mm. 
Rozdělovače se vyrábějí  v PN 600 kPa, od modulu 150 také v PN 250 kPa. 
Rozdělovače jsou dodávány opatřeny základním  nátěrem. 
 
  
V objednávce je třeba specifikovat: 
- výkon zdroje tepla přenášený rozdělovačem nebo požadovaný průtok v m3 

- otevírací přetlak, na jaký jsou nastaveny pojistné ventily otopné soustavy 
- jednoduchý nákres - rozteče, umístění, dimenze a délku jednotlivých hrdel (příruby nebo závity) 
   - celková délka rozdělovače, 
             - umístění návarků pro vypouštěcí kohouty, manometry a teploměry  

- pokud je požadavek vybavit RS podpěrnými stojany, zakótovat výšku od     
podlahy ke spodní hraně  

 
 

Doporučené minimální rozteče hrdel kombinovaného rozdělovače 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabulka výkonů při ∆t = 20oC 
Modul  80 100 120 150 200 250 300 350 

Průtok m3/hod 6 10 15 23 42 65 95 130 
Maximální 
výkon  

kW 120 250 350 550 1000 1500 2150 3000 

Objednací 
číslo 

 09210080 09210100 09210120 09210150 09210200 09210250 09210300 09210350 
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Neutralizační box 
Typ NB  

 
Neutralizační boxy řady NB 100 – 1000 slouží pro neutralizaci 
kyselého kondenzátu z plynových kotlů před jejich vypouštěním 
do kanalizace. 
Kondenzátem se rozumí voda zkondenzovaná z vodní páry ve 
spalinách ze zemního plynu nebo propanu. Skupenské teplo ve 
spalinách kotle je sice využito, ale kotel vyžaduje zajištění 
trvalého odvodu kondenzátu, který má díky svému původu velmi 
nízké pH, což má za následek vysokou agresivitu kondenzátu 
na materiály odpadních systémů. 
 
 
 
Odvod kondenzátu 
Kondenzát ze spalin zemního plynu má kyselost 
odpovídající pH 4-5.   U větších energetických zařízení 
s výkonem nad 50kW je neutralizace kondenzátu 
z důvodů ochrany odpadního systému povinná. 
Neutralizace kyselého kondenzátu se uskutečňuje 
průtokem kondenzátu přes neutralizační granulát – 
odkyselovací hmotu v  neutralizačním boxu. Množství 
kondenzátu je určující veličinou pro volbu velikosti 
neutralizačního boxu. Při výpočtu je možné vycházet 
z množství spáleného plynu, protože však spaliny 
odnášejí minimálně 20% teoretického množství vody ve 
formě páry, nikdy se toho nedosáhne i za ideálních 
podmínek. V praxi to znamená, že z kotle odchází jako 
kondenzát max. 50% teoretického množství kondenzované vody. 
 
 
Teoretické množství kondenzátu 
 
Zemní plyn Propan Topný olej 
1,53 kg/ m3 3,37 kg/ m3 0,88 kg/ m3 
 
Technické údaje NB 100 NB 200 NB 300 NB 500 NB 1000 
Rozměry (AxBxC) v mm 412x312x206 412x312x256 512x412x306 816x516x308 1416x716x408 
Připojovací výška 
vstup/výstup D (mm) 

130/130 200/200 240/240 240/240 300/300 

Provedení Fig. A Fig. A Fig. A Fig. A Fig. B 
Jmenovitý průtok (l/hod) 100 200 300 500 1000 
Orientační výkon zdroje 
kondenzátu 

do 500kW do 1000kW do 1500kW do 3000 kW nad 3000kW 

Průměr vstupní/výstupní PPR 25/25 PPR 25/25 HT 40/40 HT 40/40 HT 40/40 
Hmotnost náplně v kg 12,5 25 50 100 200 
Objednací číslo 09500100 09500200 09500300 09500500 09501000 

 
Údržba a doplnění granulátu 
Během provozu dochází ke spotřebování granulátu. Provozní spotřeba se pohybuje kolem 1-2 g na 1 g 
odstraněného volného CO2. Granulát se rozpadá a jeho hladina klesá. S ohledem na tuto skutečnost je 
nutné kontrolovat spotřebu granulátu a zajistit doplnění na určenou výšku. Kontrola funkce se provádí za 
plného provozu, kdy se měří pH kondenzátu z poslední komory u výstupu do odpadu. Hodnota by měla 
být minimálně pH 6 a víc. Pro měření pH doporučujeme objednat indikátorové proužky pH 0-12. 
V závislosti na provozu dochází časem k naplnění funkčního objemu boxu rozpadeným granulátem. 
Náplň přestává odkyselovat a kondenzát hůř prochází boxem. Obnova jeho správné funkce spočívá ve 
výměně granulátu za nový. Podle typu boxu objednáte náhradní granulát a ten v boxu vyměníte. 
Náhradní náplň i indikátorové proužky pH lze objednat u firmy DETO Brno s.r.o.. 
Pro zajištění správné funkce zařízení je nutné alespoň jedenkrát za rok provést revizní kontrolu. Lze ji 
spojit s pravidelnou revizí kotle. 

Fig. A 

Fig. B 
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Sortiment 110 - Zásobní nádrže ocelové a ohřívače vody 
 
 
V naší nabídce máme k dispozici nejrůznější typy a velikosti 
bojlerů, zásobních nádrží.  
 
Zásobní nádoba stojatá slouží jako vzdušník, expanzní 
nádoba nebo jako akumulační nádoba pro vodu nebo stlačený 
vzduch. V soustavách přípravy teplé užitkové vody se v 
případě nedostatečného zdroje tepla nebo požadavku určité 
zásoby teplé vody ohřátá voda odvádí do zásobní nádrže. 
Tato zásoba slouží na pokrytí nárazových maximálních 
špičkových odběrů, stejně jako odběrů minimálních, kdy není 
nutné uvádět do činnosti předávací stanici tepla. Nádrže 
dodáváme v jakémkoliv potřebném objemu a opatřené 
jakýmikoliv jinými hrdly než je uvedeno na obrázku, podle 
požadavku zákazníka. Standardně je nádrž zvenku opatřena 
základním nátěrem. Na přání je možné opatřit nádobu vnitřním 
antikorozním nátěrem nebo povrchovou úpravu zinkováním. 
 
Zásobní nádrže hranaté typu NxK 211 slouží pro akumulaci 
vody pro nejrůznější použití. V parních kotelnách se zařazují 
na sbírání vratných kondenzátů. Nádrže dodáváme 
v jakémkoliv potřebném objemu a opatřené jakýmikoliv 
připojovacími hrdly podle požadavku zákazníka. Standardně je 
nádrž zvenku opatřena základním nátěrem. K prodloužení 
životnosti může být nádrž opatřena vnitřním antikorozním 
nátěrem nebo může být žárově pozinkována. 
 
Bojler stojatý typu BSDV, BSDP a bojler ležatý typu BLDV, BLDP je zásobníková tlaková nádoba 
určená pro akumulační ohřev užitkové vody. Topné medium je u typu DV horká voda a u typu DP 
pára. Topné medium proudí v měděné výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla 
vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby bojlerů nebo výhřevné vložky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabízíme také příslušenství k nádržím jako jsou sedla, která se používají k uložení ležatých válcových 
nádrží na základy, pokud se nádrže neukládají přímo na betonové podstavce. Sedla jsou vyráběna 
z ocelových plechů. 
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Zásobní nádrž hranatá  
Typ NxK 211 

 
Zásobní nádrže hranaté typu NxK 211 slouží pro 
akumulaci vody pro nejrůznější použití. V parních 
kotelnách se zařazují na sbírání vratných 
kondenzátů. 
 
Nádrže dodáváme v jakémkoliv potřebném  
objemu a opatřené jakýmikoliv připojovacími hrdly 
podle požadavku zákazníka.    
 
Standardně je nádrž zvenku opatřena základním 
nátěrem. K prodloužení životnosti může být nádrž 
opatřena vnitřním antikorozním nátěrem 
Antikon, nebo může být žárově pozinkována. 
 
Požadavek na vnitřní antikorozní nátěr nebo  
povrchovou úpravu zinkováním je třeba uvést v 
objednávce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technická data zásobních nádrží hranatých, typ NxK 211 
 

Objem 
 v litrech 

Rozměr A Rozměr B Rozměr V Víko –  
rozměr C 

Víko –  
rozměr D 

Váha  kg Objednací 
číslo 

60 500 500 250 250 500 25 09720060
125 500 500 500 250 500 37 09720125
190 750 500 500 250 500 49 09720190
250 1 000 500 500 250 500 62 09720250
420 750 750 750 400 400 110 09720420
550 1 000 750 750 400 400 134 09720550
700 1 250 750 750 400 400 158 09720700
850 1 000 1 000 850 500 500 176 09720850

1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 195 09721000
1 250 1 250 1 000 1 000 500 500 227 09721250
1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 323 09721500
1 800 1 800 1 000 1 000 500 500 371 09721800
2 000 2 000 1 000 1 000 500 500 404 09722000
2 500 2 000 1 250 1 000 500 500 464 09722500
3 000 2 000 1 500 1 000 500 500 525 09723000

 



ZÁSOBNÍ NÁDRŽE OCELOVÉ, OHŘÍVAČE VODY                           SORTIMENT 110.1 

DETO Brno, spol. s r.o., Faměrovo nám. 31, 618 00 Brno- Černovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 

Zásobní nádoba stojatá  
 
 

Zásobní nádoba stojatá slouží jako vzdušník, expanzní 
nádoba nebo jako akumulační nádoba pro vodu nebo 
stlačený vzduch s jmenovitým tlakem PN 0,6 MPa nebo 
PN 1 MPa  a  teplotou do 110oC. 
V soustavách přípravy teplé užitkové vody se v případě 
nedostatečného zdroje tepla nebo požadavku určité 
zásoby teplé vody ohřátá voda odvádí do zásobní 
nádrže. Tato zásoba slouží na pokrytí nárazových 
maximálních špičkových odběrů, stejně jako odběrů 
minimálních, kdy není nutné uvádět do činnosti 
předávací stanici tepla.  
V otopných soustavách se zásobní nádrže zařazují 
spolu s vyrovnávacím a doplňovacím zařízením. Vlivem 
tepelné roztažnosti kapaliny dochází při ohřevu ke 
stoupání přetlaku v otopné soustavě. Tento přetlak je 
eliminován přepouštěním kapaliny z otopné soustavy 
solenoidovým ventilem do zásobní  nádrže. Při chladnutí 
kapaliny a poklesu tlaku v otopné soustavě se 
čerpadlem přečerpává z nádrže zpět.  
Nádrže dodáváme  v jakémkoliv  potřebném  objemu a 
opatřené jakýmikoliv jinými hrdly než je uvedeno na 
obrázku podle požadavku zákazníka.    
Standardně je nádrž zvenku opatřena základním 
nátěrem.  
Požadavek na vnitřní antikorozní nátěr nebo  
povrchovou úpravu zinkováním je třeba uvést v 
objednávce. 
Kontrolní otvor DN 150 u nádrží o objemu od 100 do 
800 litrů může být nahrazen dvěmi kontrolními otvory o 
dimenzi 3“. 
 
Technické údaje 

Objem 
litrů D mm L mm Přívod Výstup Vypouštění Kontrolní 

otvor R mm P mm Hmotnost Objednací 
číslo 

100 400 1 080 G 1" G 1" G 3/4" DN 150 200 440 47 09710100 
200 500 1 350 G 1" G 1" G 3/4" DN 150 250 530 85 09710200 
300 500 1 860 G 1" G 1" G 1" DN 150 250 530 108 09710300 
400 650 1 350 G 5/4" G 5/4" G 1" DN 150 250 550 122 09710400 
500 650 1 870 G 5/4" G 5/4" G 1" DN 150 250 550 160 09710500 
600 650 2 150 G 6/4“ G 6/4" G 1" DN 150 250 550 183 09710600 
700 700 2 180 G 6/4“ G 6/4" G 5/4" DN 150 250 570 205 09710700 
800 750 2 160 G 2" G 2" G 2" DN 150 250 580 215 09710800 
800 800 1 970 G 2" G 2" G 2" DN 150 250 590 220  

1 000 800 2 370 G 2" G 2" G 2" DN 150 250 590 255 09711000 
1 600 1 000 2 450 DN 65 DN 65 G 2" DN 450 250 690 403 09711600 
2 000 1 000 2 960 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 250 690 425 09712000 
2 000 1 200 2 220 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 250 740 437  
2 500 1 200 2 700 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 250 740 525 09712500 
3 000 1 200 3 130 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 250 740 606 09713000 
4 000 1 400 3 000 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 300 840 1 100 09714000 
5 000 1 400 3 770 DN 80 DN 80 DN 80 DN 450 300 840 1 200 09715000 
6 000 1 600 3 590 DN 100 DN 100 DN 80 DN 450 350 890 1 263 09716000 
6 300 1 600 3 600 DN 100 DN 100 DN 80 DN 450 350 890 1 300 09716300 
8 000 1 800 3 830 DN 125 DN 125 DN 80 DN 450 400 1 100 1 480 09718000 

10 000 1 800 4 610 DN 150 DN 125 DN 80 DN 450 400 1 200 1 840 09719999 
10 000 2 000 3 480 DN 150 DN 125 DN 80 DN 450 400 1 200 1 880  
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Sedla pod ležaté nádoby  
 

 

Sedla se používají k uložení ležatých válcových nádrží na základy, pokud se nádrže neukládají přímo na 
betonové podstavce. Sedla jsou vyráběna z ocelových plechů. 
 
 

 
 

Rozměry sedel pod ležaté nádoby 
 
 

D L n l LD R h d s t Objednací 
číslo 

300 250 103 150 158 140 80 18 50 8 09730300 
400 315 110 200 210 200 80 18 50 8 09730400 
500 380 120 250 262 240 80 18 50 8 09730500 
550 410 120 275 288 260 80 18 50 8 09730550 
600 450 126 300 314 290 80 18 50 8 09730600 
700 520 145 350 367 340 80 18 50 8 09730700 
800 590 175 400 419 405 110 18 80 8 09730800 
900 650 185 470 481 450 110 18 80 8 09730900 

1000 710 190 500 524 510 110 18 100 8 09731000 
1200 850 210 600 628 630 110 23 100 8 09731000 
1400 950 225 700 733 730 110 23 120 8 09731400 
1600 1000 240 800 850 800 120 23 120 8 09731600 
1900 1200 290 900 942 900 130 23 150 8 09731900 
2000 1400 345 1000 1047 950 150 23 150 8 09732000 
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Bojler ležatý  
Typy BLDV, BLDP 

 
Bojler ležatý typu BLDV, BLDP je zásobníková tlaková nádoba určená pro akumulační ohřev užitkové 
vody. Topné medium je u typu BLDV horká voda a u typu BLDP pára. Topné medium proudí v měděné 
výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby 
bojlerů nebo výhřevné vložky. 
V tabulce je udána přibližná hmotnost bojleru bez topné vložky. 
Nádoby o objemu 250 litrů jsou opatřeny průlezem ∅ 324 mm. 
 
Technické údaje  ve výhřevné vložce v plášti vody 
Maximální přetlak media MPa 2,45 1,57 
Maximální teplota media oC 200 100 

 
 
 
 

Základní údaje pro objednávku: 1. Označení dle katalogového listu 
   2. Objem nádoby v m3 

   3. Výhřevná plocha topné vložky v m2 

   4. Pracovní přetlak a teplota nádoby 
   5. Pracovní přetlak a teplota vložky 
   6. Topné médium 

 
 
 

Objem D L A B C DN1 DN2 DN3 pára Hmotnost Výhřevná plocha 
litry mm mm mm mm mm příruba příruba příruba kg top. vložky v m2 

250  600 1 530 40 140 400 40 50 25 200 1 - 2 
 400  650 1 725 40 210 445 40 50 25 300 1 - 2 
630  650 2 685 40  210 445 40 65 25 400 1 - 3 
630  800 1 905 40 210 520 40 65 25 400 1 - 4 

 1 000  800 2 740 40  210 520 50  65 25 500 2 - 4 
 1 600  1 000 2 770 100  220 650 50  80 40 700 2 - 5 
 2 500  1 200 3 000 160  220 750 80  80 40 900 2 - 8 
 4 000  1 200 4 150 160  225 750 80  80 40 1 300 2 - 10 
 4 000  1 400 3 200 250  225 850 80  80 40 1 300 2 - 8 
6 300  1 600 3 800 300 230 950 80 80 40 1 750 6 - 16 
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Bojler stojatý  
Typy BSDV, BSDP 

 
Bojler stojatý typu BSDV, BSDP je zásobníková tlaková nádoba určená pro akumulační ohřev užitkové 
vody. Topné medium je u typu BSDV horká voda a u typu BSDP pára. Topné medium proudí v měděné 
výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby 
bojlerů nebo výhřevné vložky. 
V  tabulce je udána přibližná hmotnost bojleru bez topné vložky. 
Od velikosti topné vložky o výhřevné ploše 8 m2  jsou nádoby opatřeny průlezem ∅ 500 mm. 
 
Technické údaje  ve výhřevné vložce v plášti vody 
Maximální přetlak media MPa 2,45 1,57 
Maximální teplota media oC 200 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní údaje pro objednávku: 
 
1. Označení dle katalogového listu 
2. Objem nádoby v m3 

3. Výhřevná plocha topné vložky v m2 

4. Pracovní přetlak a teplota nádoby 
5. Pracovní přetlak a teplota vložky 
6. Topné médium 

 
 
 
 

Objem D L A B Hmotnost DN1 Velikost výhřevné plochy v m2 

litry mm mm mm mm kg příruba 1 2 3 4 5 6 8 10 12
400  650 1 950 500 200 350 40 x x        
630 800 2 030 540 200 500 50 x x x x      

   1 000  800 2 760 540 200 600 50 x x x x      
   1 600  1 000 2 800 590 235 800 50 x x x x x     
   2 500  1 200 3 180 640 270 1 000 80 x x x x x x x x x 
   4 000   1 400 3 500 740 330 1 300 80 x x x x x x x x x 
   6 300 1 600 3 980 880 350 1 700 80 x x x x x x x x x 

DN2 (u BSDV - topné medium voda) 40 40 50 65 80 80 80 80 80
DN2 (u BSDP - topné medium pára) 32 32 40 50 65 65 65 80 80
DN3  kondenzát 20 20 25 25 40 40 40 40 40
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