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Jednoduchý teplovodný pieskový filter typ WGSF-HV 
Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za zostavu dielov bez  
filtračnej náplne - filtračnú náplň nutné samostatne doobjednať 

Plne automatické časovo riadené filtračné zariadenie 

x Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. 
x Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, 

nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie. 
x Filtre nie sú plnené filtračným pieskom, voľne uložené vo vreciach, 

dodávka formou komponentov 

farba filtra oceľ 
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W 
prevádzkový tlak vody 0,3 – 0,8 MPa 
teplota vody, max. 82 °C 

WGSF-HV 
filtr.rýchlosť filtračný tank 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
pieskový filter typ WGSF 10HV WGSF 13HV WGSF14HV WGSF 16HV 
orientačné Qmax m3/hod 5 0,25 0,45 0,55 0,65 
orientačné Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30 
orientačné Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientačné Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
typ riadiaceho ventilu Fleck Fleck Fleck Fleck 
model riadiaceho ventilu 4600 2750 2750 2750 
filtračný tank nerez A 1054 A 1354 A 1465 A 1665 
priemer filtra, mm 250 330 370 400 
filtračná plocha, m2 0,052 0,088 0,107 0,129 
objem filtračného tanku, l 62 102 142 185 
horný kôš áno áno áno áno 
spodný rozdel. systém tryska tryska tryska tryska 
napojenie voda, / " 1 1 1 1 
napojenie odpadu, / " 1/2 1/2 1/2 1/2 
obj.č. 
pieskový filter 
bez filtr. náplne 

WGSF-10HV WGSF-13HV WGSF-14HV WGSF-16HV 

Ponuka filtračných náplní: 

Kremičitý piesok 
objem filtračnej náplne, ltr. 32 64 96 128 
jemná frakcia, ks vriec 0,63-1,25mm 1 2 2 3 
hrubá frakcia, ks vriec 1,00-4,00mm 0 0 1 1 
hmotnosť, kg 50,0 100,0 150,0 200,0 
obj.č., sólo dodávka filtr.náplne WGSF-P1 WGSF-P2 WGSF-P3 WGSF-P4 

za príplatok: príslušenstvo          obj.č. 

balné - kartonáž K-03

Dôležité 
a) filter nie je plnený filtračným pieskom, je voľne uložený vo vreci. Vrece 32,0l = 50,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt  strana 5.04 
 


