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Mechanické filtre hrubých nečistôt AQ 

studená voda 

Filter je celoplastového prevedenia, závity upínacej hlavy 
opatrené mosadznou závitovou vložkou, priehľadné telo
filtra spojené cez závit a tesniaci "O" krúžok s upínacou
hlavou. Vymeniteľné filtračné vložky v prevedení
mechanická filtrácia, aktívne uhlie, zmäkčovacia náplň. Ide
o realizácie s obmedzenými nárokmi, pre zaistenie
funkčnosti prosím venujte pozornosť odkazom u každého
typu filtrácie.

závitové napojenie filtrov  1" 
dĺžka filtračnej kartuše filtrov 10" 

filter mechanických nečistôt AQ-KM 

typ obj. č. napojenie prietok m3/hod filtr. schopnosť prac. tlak MPa prac. teplota °C 
AQ-KM1 AQ-KM1 1 " 3,5 80 μ 0,8 max.42 
AQ-KM2 AQ-KM2 1 " 1,7 20 μ 0,8 max.42 

prevedenie filtra KM1 - klasická plast. filt. vložka so sieťovinou – možno prať a opäť nepoškodenú použiť 
prevedenie filtra KM2 - vinutá textilná vložka - po zanesení je nutná jej výmena za novú 

dechloračný filter AQ-KE 

typ obj. č. napojenie prietok m3/hod životnosť prac. tlak MPa prac. teplota °C 
AQ-KE AK-KE 1 " 3,5 3 mesiace 0,8 max.42 

POZOR je nutné filtračnú vložku s aktívnym uhlím meniť po 3 mesiacoch prevádzky bez ohľadu na 
odobraté množstvo vody, riziko kontaminácie baktériami 

filter so zmäkčovacou náplňou AQ-KZ

typ obj. č. napojenie prietok m3/hod životnosť prac. tlak MPa prac. teplota °C 
AQ-KZ AK-KZ 1 " 3,5 150 l vody 0,8 max.42 

POZOR ide o zmäkčenie bez regenerácie, objem zmäkčovacej náplne umožní zmäkčiť max.150 l vody, 
potom je nutná výmena vložky s novou náplňou. Vložku so zmäkčovacou náplňou odporúčame 
meniť najneskôr po 3 mesiacoch prevádzky, riziko kontaminácie baktériami 

náhradné filtračné vložky obj. č. 
plastová kartuša mech. filtrácia AQ-KM1-K 
textilná kartuša mech. filtrácia AQ-KM2-K               ukážka možnej inštalácie filtrov 
kartuša s aktívnym uhlím AQ-KE-K 
kartuša so zmäkčovacou náplňou AQ-KZ-K 


