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Redukcia dusičnanov filter typ - WGN 7700 SXT 

Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT 

Plne automatické podľa prietoku riadené filtračné zariadenie. 
☺ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. 
☺ Plnené monodisperznou hmotou 
☺ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné zameniť. 
☺ Filtre nie sú plnené živicou, vo vreciach voľne ložené, dodávka 
formou komponentov. 
☺ Regeneračná tabletová soľ za príplatok. 

farba filtra / PE soľanky modrá / biela 
napojenie vody / odpadu 5/4 "/ 1/2" vonkajší závit 
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W 
prevádzkový tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolie max 43 °C 
zasoľovací systém 1600 

WGN 7700-SXT 

veľkosť 400 600 800 1000 1400 
prevedenie jednoduché so samostatnou soľnou nádobou 
filtračná nádrž W 1465 W 1665 W 1865 W 2162 W 2472 
objem živice, l 100 150 200 250 350 
prietok max., m3 / hod 3,0 4,5 5,0 6,0 6,5 

obj.č. WGNJ-400 WGNJ-600 WGNJ-800 WGNJ-1000 WGNJ-1400 

kapacita : 
kapacita : 
kapacita : 

           400 
600 - 1000 
         1400 

veľkosť soľnej nádoby : 
veľkosť soľnej nádoby : 
veľkosť soľnej nádoby : 

200 l 
300 l 
400 l 

 zasolovací systém 1600, Ø soľnej rúrky 100mm, prepadové koleno 1/2" 

za príplatok: príslušenstvo obj.č. 
komponenty pre inštaláciu uvedené prehľadne v kapitole 2 na strane 2.09 a 2.10 
plavákový ventil SBV 5600/2300, 3/8" mosadz SV-2 
soľné dno pre 200 l PE nádoby 0202 
soľné dno pre 300 l PE nádoby 0302 
soľné dno pre 400 l PE nádoby 0402 
balné - kartonáž do kap.400 K-02
balné - kartonáž od kap.600 K-03

Dôležité 
a) z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnou hmoty.
b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustí, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne uložený. Vrece 25,0 l = 21,0 kg
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