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Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody. 
Časově řízený výplach s možností nastavení parametrů výplachů. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. S ohledem na výplach filtrační hmoty 
jen vodou, není dodávána solná nádoba. 
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pro pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 2 dny, dle aplikace 
oxidační činidla: - ne 
řídící jednotka: - Clack WS1 a WS1.25 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru modrá  
napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 40 0C 
 
EMZ-P - Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-P1 EMZ-P2 EMZ-P3 EMZ-P4 
     

typ řídící jednotky Clack WS1 WS1 WS1 WS1.25 
ovládání elektronik elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
     

objem granulátu Pyrolox, l. 28 42 70 70 
objem filtrační písek, l. -- -- -- 16 
filtrační tank 1054 1248 1354 1465 
spodní filtrační systém tryska tryska tryska tryska 
orientační průtok max.m3/hod 0,5 0,7 0,9 1,0 
     

obj.č. EMZ-P1 EMZ-P2 EMZ-P3 EMZ-P4 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti EMZ-P3 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 14,1l = 27,2kg 
   
instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody. 
Časově řízený výplach s možností nastavení parametrů výplachů. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. S ohledem na výplach filtrační hmoty jen 
vodou, není dodávána solná nádoba. 
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pro pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 2 dny, dle aplikace 
oxidační činidla: - ne 
řídící jednotka - Clack WS1.5 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru modrá  
napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 40 0C 
 
EMZ-P, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7 
    

typ řídící jednotky Clack WS1.5 WS1.5 WS1.5 
ovládání elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
    

objem granulátu Pyrolox, l. 98 112 154 
objem filtr.písek, l. 16 32 32 
filtrační tank 1665/4 1865/4/4 2162/4/4 
spodní filtrační systém tryska rozdělovač rozdělovač 
orientační průtok max.m3/hod 1,3 1,9 2,4 
    

obj.č. EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 14,1l = 27,2kg 
   
instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody. 
Časově řízený výplach s možností nastavení parametrů výplachů. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. S ohledem na výplach filtrační hmoty jen 
vodou, není dodávána solná nádoba. 
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pro pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 2 dny, dle aplikace 
oxidační činidla: - ne 
řídící jednotka - Clack WS1.5 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru modrá  
napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 40 0C 
 
EMZ-P, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7 
    

typ řídící jednotky Clack WS1.5 WS1.5 WS1.5 
ovládání elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
    

objem granulátu Pyrolox, l. 98 112 154 
objem filtr.písek, l. 16 32 32 
filtrační tank 1665/4 1865/4/4 2162/4/4 
spodní filtrační systém tryska rozdělovač rozdělovač 
orientační průtok max.m3/hod 1,3 1,9 2,4 
    

obj.č. EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 14,1l = 27,2kg 
   
instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody. 
Časově řízený výplach s možností nastavení paramtrů výplachů. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. S ohledem na výplach filtrační hmoty jen 
vodou, není dodávána solná nádoba. 
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pro pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 2 dny, dle aplikace 
oxidační činidla: - ne 
řídící jednotka - Clack WS2 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru modrá  
napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 40 0C 
 
EMZ-P, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-P8 EMZ-P9 
   

typ řídící jednotky Clack WS2 WS2 
ovládání elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
   

objem granulátu Pyrolox, l. 210 350 
objem filtr.písek, l. 32 64 
filtrační tank 2472/4/4 3072/4/4 
spodní filtrační systém rozdělovač 6p rozdělovač 6p 
orientační průtok max.m3/hod 3,0 4,5 
   

obj.č. EMZ-P8 EMZ-P9 
 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mech. nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2“ AQ-20021
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 14,1l = 27,2kg 
   
instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Změkčovací - odželezňovací filtr typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right 
 
Změkčení společně s odželezněním a odmanganováním vody 
 
Plně automaticky řízené změkčovací a odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo  
pitné vody. Dle průtoku řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - změkčení, odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - regenerace solným roztokem  
doba regenerace: - dle odebraného množství vody 
oxidační činidla: - není nutné 
řídící jednotka - Clack WS1 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva f. / PE sol. modrá / bílá prov. tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
nap. vody/odpadu 1“ / PE hadice ½“ teplota vody/okolí 5 - 37 0C 
el. nap. / odběr 230V, 50Hz / 5W   
 
EMZ-CR - Clack WS - objemové řízení 
typ :  EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3 
     

typ řídící jednotky Clack  WS1 WS1 WS1 
ovládání  elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
     

objem granulátu Crystal Right, l.  28 56 84 
filtrační tank  1035 1248 1354 
spodní filtrační systém  tryska tryska tryska 
orientační průtok max.m3/hod  1,0 1,5 2,0 
     

obj.č.  EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3 
 
typ úpravny / velikost PE solné nádoby CR1 - CR2 / 100l CR3 / 150l 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
plovákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně
          

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti EMZ-CR3 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 23,0kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Změkčovací - odželezňovací filtr typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right 
 
Změkčení společně s odželezněním a odmanganováním vody 
 
Plně automaticky řízené změkčovací a odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo  
pitné vody. Dle průtoku řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - změkčení, odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - regenerace solným roztokem  
doba regenerace: - dle odebraného množství vody 
oxidační činidla: - není nutné 
řídící jednotka - Clack WS1 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva f. / PE sol. modrá / bílá prov. tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
nap. vody/odpadu 1“ / PE hadice ½“ teplota vody/okolí 5 - 37 0C 
el. nap. / odběr 230V, 50Hz / 5W   
 
EMZ-CR - Clack WS - objemové řízení 
typ :  EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3 
     

typ řídící jednotky Clack  WS1 WS1 WS1 
ovládání  elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
     

objem granulátu Crystal Right, l.  28 56 84 
filtrační tank  1035 1248 1354 
spodní filtrační systém  tryska tryska tryska 
orientační průtok max.m3/hod  1,0 1,5 2,0 
     

obj.č.  EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3 
 
typ úpravny / velikost PE solné nádoby CR1 - CR2 / 100l CR3 / 150l 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
plovákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně
          

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti EMZ-CR3 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 23,0kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Změkčovací - odželezňovací filtr typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right 
 
Změkčení společně s odželezněním a odmanganováním vody 
Plně automaticky řízené změkčovací a odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo  
pitné vody. Dle průtoku řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 

aplikace: - změkčení, odželeznění a odmanganování vody 
- pitné a procesní vody 

regenerace: - regenerace solným roztokem 
doba regenerace: - od odebraného množství vody 
oxidační činidla: - není nutné 
řídící jednotka - Clack WS1.25 a WS1.5 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá nap. vody/odp. CR5-CR7 1 1/2“ / 1“ vnější závit 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody/odpadu CR4 5/4“ / 1/2“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
 
EMZ-CR, Clack WS - objemové řízení 
typ : EMZ-CR4 EMZ-CR5 EMZ-CR6 EMZ-CR7
      

typ řídící jednotky Clack WS1.25 WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládání  elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní
      

objem granulátu Crystal Right, l. 112 140 168 196
objem filtr.písek, l. 16 16 32 32
filtrační tank 1465 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodní filtrační systém tryska tryska rozdělovač rozdělovač
orientační průtok max.m3/hod 2,2 2,7 3,5 5,0
      

obj.č. EMZ-CR4 EMZ-CR5 EMZ-CR6 EMZ-CR7
 
typ úpravny / velikost PE solné nádoby CR4 – CR5 / 200l CR6 – CR7 / 350l 
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
plovákový ventil plast kombi, 3/8“, pro CR4 SV-3 
plovákový ventil SBV 2350, 1“, zasolení 1700, pro CR5 až CR7 SV-5 
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně 
          

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcí 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadicím (jen ventil Clack 1.25) 2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg 19200
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 23,0kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Změkčovací - odželezňovací filtr typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right 
 
Změkčení společně s odželezněním a odmanganováním vody 
 
Plně automaticky řízené změkčovací a odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo  
pitné vody. Dle průtoku řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - změkčení, odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - regenerace solným roztokem 
doba regenerace: - min.každých 10 dní 
oxidační činidla: - není nutné 
řídící jednotka - Clack WS2 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody / odpadu 2“ / 1“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W   
 
EMZ-CR, Clack WS - objemové řízení 
typ : EMZ-CR8 EMZ-CR9 
   

typ řídící jednotky Clack WS2 WS2 
ovládání elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
   

obj.granulátu Crystal Right, l. 308 532 
objem filtr.písek, l. 32 64 
filtrační tank 2472/4/4 3072/4/4 
spodní filtrační systém rozdělovač 6p rozdělovač 6p 
orientační průtok max.m3/hod 6,0 10,0 
   

obj.č. EMZ-CR8 EMZ-CR9 
 
typ úpravny / velikost PE solné nádoby CR8 – CR9 / 500l  
  

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
plovákový ventil SBV 2350, 1“, zasolení 1700 SV-5 
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně 
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2“ AQ-20021
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 23,0kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Změkčovací - odželezňovací filtr typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right 
 
Změkčení společně s odželezněním a odmanganováním vody 
 
Plně automaticky řízené změkčovací a odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo  
pitné vody. Dle průtoku řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - změkčení, odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - regenerace solným roztokem 
doba regenerace: - min.každých 10 dní 
oxidační činidla: - není nutné 
řídící jednotka - Clack WS2 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody / odpadu 2“ / 1“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W   
 
EMZ-CR, Clack WS - objemové řízení 
typ : EMZ-CR8 EMZ-CR9 
   

typ řídící jednotky Clack WS2 WS2 
ovládání elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
   

obj.granulátu Crystal Right, l. 308 532 
objem filtr.písek, l. 32 64 
filtrační tank 2472/4/4 3072/4/4 
spodní filtrační systém rozdělovač 6p rozdělovač 6p 
orientační průtok max.m3/hod 6,0 10,0 
   

obj.č. EMZ-CR8 EMZ-CR9 
 
typ úpravny / velikost PE solné nádoby CR8 – CR9 / 500l  
  

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
plovákový ventil SBV 2350, 1“, zasolení 1700 SV-5 
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně 
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2“ AQ-20021
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 23,0kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-M s hmotou MTM 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody.  
Časově řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 4 dny 
oxidační činidla: - ano 
řídící jednotka: - Clack WS1 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá 
napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 40 0C 
 
EMZ - Clack WS - časové řízení 
typ :  EMZ-M1 EMZ-M2 EMZ-M3 
     

typ řídící jednotky Clack  WS1 WS1 WS1 
ovládání  elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
     

objem granulátu MTM, l.  28 56 84 
filtrační tank  1035 1248 1354 
spodní filtrační systém  tryska tryska tryska 
orientační průtok max.m3/hod  0,5 0,7 0,9 
     

obj.č.  EMZ-M1 EMZ-M2 EMZ-M3 

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 AQ-20018
dávkovací komplet JESCO řízen vodoměrem dimenze ¾“ 50141003
10l chlornan sodný superstabil 19546a
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti EMZ-M3 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-M s hmotou MTM 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody.  
Časově řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 4 dny 
oxidační činidla: - ano 
řídící jednotka: - Clack WS1.25 s WS1.5 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá Nap. vody / odpadu M5-M7 1 1/2“ / 1“ vnější závit 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody / odpadu M4 5/4“ / 1/2“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 40 0C 
 
EMZ-M, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7
      

typ řídící jednotky Clack WS1.25 WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládání  elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní
      

objem granulátu MTM, l. 112 140 168 196
objem filtrační písek, l. 16 16 32 32
filtrační tank 1465 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodní filtrační systém tryska tryska rozdělovač rozdělovač
orientační průtok max.m3/hod 1,0 1,3 1,6 2,4
      

obj.č. EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
          

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcí 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadicím (jen ventil Clack 1.25) 2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
dávkovací komplet JESCO řízen vodoměrem dimenze ¾“ 50141003
10l chlornan sodný superstabil 19546a
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-M s hmotou MTM 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo pitné vody.  
Časově řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a výplachů.  
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 4 dny 
oxidační činidla: - ano 
řídící jednotka: - Clack WS1.25 s WS1.5 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá Nap. vody / odpadu M5-M7 1 1/2“ / 1“ vnější závit 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody / odpadu M4 5/4“ / 1/2“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 40 0C 
 
EMZ-M, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7
      

typ řídící jednotky Clack WS1.25 WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládání  elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavení  0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní
      

objem granulátu MTM, l. 112 140 168 196
objem filtrační písek, l. 16 16 32 32
filtrační tank 1465 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodní filtrační systém tryska tryska rozdělovač rozdělovač
orientační průtok max.m3/hod 1,0 1,3 1,6 2,4
      

obj.č. EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7
 
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
          

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcí 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadicím (jen ventil Clack 1.25) 2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
dávkovací komplet JESCO řízen vodoměrem dimenze ¾“ 50141003
10l chlornan sodný superstabil 19546a
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
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Odželezňovací filtr typ EMZ-M s hmotou MTM 
 
Odželeznění a odmanganování vody 
 
Plně automaticky řízené odželezňovací zařízení pro úpravu užitkové nebo 
pitné vody. Časově řízená regenerace s možností nastavení hodnot praní a 
výplachů.  
 
aplikace: - odželeznění a odmanganování vody 

- pitné a procesní vody 
regenerace: - výplach vodou 
doba regenerace: - min.každé 4 dny 
oxidační činidla: - ano 
řídící jednotka: - Clack WS2 
automatický výplach 
filtru: 

- v době výplachu filtru je stále zajištěna dodávka  
  neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV  
  nutno v případě požadavku doobjednat za příplatek 

pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
napojení vody / odpadu 2“ / 1“ vnější závit teplota vody, okolí max. 5 - 40 0C 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W   
 
EMZ-M, Clack WS - časové řízení 
typ : EMZ-M8 EMZ-M9 
   

typ řídící jednotky Clack WS2 WS2 
ovládání elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
   

objem granulátu MTM, l. 308 532 
objem filtr.písek, l. 32 64 
filtrační tank 2472/4/4 3072/4/4 
spodní filtrační systém rozdělovač 6p rozdělovač 6p 
orientační průtok max.m3/hod 3,0 4,6 
   

obj.č. EMZ-M8 EMZ-M9 
    
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
    
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mech. nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
systémový, potrubní oddělovač typ K50, 2“ AQ-20021
dávkovací komplet JESCO řízen vodoměrem dimenze 1“ 50141008
10l chlornan sodný superstabil 19546a
měřící sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
   
instalační schéma strana 3.10    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.11    
 
 
 
 

 
 
 

 
                EN ISO 9001 
 
    

 

 

Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží 
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz 

 

stav 02.2018 strana A3.10
 

Doporučené instalační schéma 
 
Odželezňovací filtry EMZ-P a EMZ-M (bez solné nádoby) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odželezňovací filtry EMZ-CR (se solnou nádobou) 
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Doporučené instalační schéma 
 
Odželezňovací filtry EMZ-P a EMZ-M (bez solné nádoby) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odželezňovací filtry EMZ-CR (se solnou nádobou) 
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Rozměrová schéma 
 
 
Filtry EMZ-P a EMZ-M (bez solné nádoby) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Filtry EMZ-CR (se solnou nádobou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

údaje v „mm“ orientační 
rozměr půdorys        

D B 
filtrační tank 

1035 257 1200 
1054 257 1585 
1248 304 1535 
1354 334 1650 
1465 369 1960 
1665 406 1960 
1865 457 2200 
2162 552 2200 
2472 618 2350 
3072 770 2350 

údaje v „mm“ orientační 
rozměr půdorys        

( A x F ) A D F B 
filtrační tank 

1035 800 x 500 800 257 445 1200 
1054 800 x 500 800 257 445 1585 
1248 900 x 500 900 304 445 1535 
1354 1000 x 600 1000 334 505 1650 
1465 1000 x 600 1000 369 490 1960 
1665 1000 x 600 1000 406 490 1960 
1865 1100 x 750 1100 457 630 2200 
2162 1300 x 750 1300 552 630 2200 
2472 1500 x 900 1500 618 790 2350 
3072 1600 x 900 1600 770 770 2350 
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Písková filtrace typ WGSF-T 
 

Objednací čísla pískových filtrů jsou za funkční sestavu dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň Turbidex 
 

automatický výplach filtru probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV 
– pak je nutno v případě požadavku doobjednat doplatek za ventil  
   Clack z typu TC na model Cl za příplatek 

barva filtru modrá 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

WGSF-T 

 
filtr. rychlost filtrační tank velikost 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
pískový filtr typ  WGSF 10 WGSF 13 WGSF14 WGSF 16 
      

orientační Qmax m3/hod  5  0,25 0,45 0,55 0,65 
orientační Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30 
orientační Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientační Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
orientační Qmax m3/hod 25 1,30 2,20 2,70 3,20 
orientační Qmax m3/hod 30 1,50 2,60 3,20 3,80 
orientační Qmax m3/hod 40 2,10 3,50 4,30 5,20 
      

typ řídícího ventilu Clack Clack Clack Clack 
model řídícího ventilu TC1 TC1 TC1.25 TC1.25 
ovládání elektronik elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
      

filtrační tank 1054 1354 1465 1665/4 
průměr filtru 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm 
filtrační plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2 
objem filtračního tanku 62 l 102 l 142 l 185 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém tryska tryska tryska tryska 
napojení voda 1“ 1“ 5/4“ 5/4“ 
napojení odpadu ½“ ½“ ¾“ ¾“ 
      

objem filtrační náplně 28 l 56 l 84 l 112 l 
počet pytlů Turbidex 1 2 3 4 
hmotnost náplně 22,5 kg 45,0 kg 67,5 kg 90,0 kg 
      

obj.č.                           WGSF-10 WGSF-13 WGSF-14 WGSF-16 
      

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
TC1 doplatek za Clack Cl1, (provedení pro MAV komunikaci) 370110A
TC1.25 doplatek za Clack Cl1.25 (provedení pro pro MAV komunikaci) 370130A
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.15   
tabulka rozměrových hodnot strana 3.15   
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Písková filtrace typ WGSF-T 
 

Objednací čísla pískových filtrů jsou za funkční sestavu dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň Turbidex 
 

automatický výplach filtru probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV 
– pak je nutno v případě požadavku doobjednat doplatek za ventil  
   Clack z typu TC na model Cl za příplatek 

barva filtru modrá 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

WGSF-T 

 
filtr. rychlost filtrační tank velikost 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
pískový filtr typ  WGSF 10 WGSF 13 WGSF14 WGSF 16 
      

orientační Qmax m3/hod  5  0,25 0,45 0,55 0,65 
orientační Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30 
orientační Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientační Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
orientační Qmax m3/hod 25 1,30 2,20 2,70 3,20 
orientační Qmax m3/hod 30 1,50 2,60 3,20 3,80 
orientační Qmax m3/hod 40 2,10 3,50 4,30 5,20 
      

typ řídícího ventilu Clack Clack Clack Clack 
model řídícího ventilu TC1 TC1 TC1.25 TC1.25 
ovládání elektronik elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
      

filtrační tank 1054 1354 1465 1665/4 
průměr filtru 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm 
filtrační plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2 
objem filtračního tanku 62 l 102 l 142 l 185 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém tryska tryska tryska tryska 
napojení voda 1“ 1“ 5/4“ 5/4“ 
napojení odpadu ½“ ½“ ¾“ ¾“ 
      

objem filtrační náplně 28 l 56 l 84 l 112 l 
počet pytlů Turbidex 1 2 3 4 
hmotnost náplně 22,5 kg 45,0 kg 67,5 kg 90,0 kg 
      

obj.č.                           WGSF-10 WGSF-13 WGSF-14 WGSF-16 
      

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1, pro WS1 370524
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
TC1 doplatek za Clack Cl1, (provedení pro MAV komunikaci) 370110A
TC1.25 doplatek za Clack Cl1.25 (provedení pro pro MAV komunikaci) 370130A
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.15   
tabulka rozměrových hodnot strana 3.15   
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Písková filtrace typ WGSF-T 
 

Objednací čísla pískových filtrů jsou za funkční sestavu dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň Turbidex 
 

automatický výplach filtru probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV 
– pak nutno v případě požadavku doobjednat doplatek za ventil Clack 
z typu TC na model Cl za příplatek 

barva filtru modrá 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

WGSF-T 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 1865 2162 2472 3072 
pískový filtr typ  WGSF 18 WGSF 21 WGSF 24 WGSF 30 
      

orientační Qmax m3/hod  5  0,80 1,20 1,50 2,30 
orientační Qmax m3/hod 10 1,65 2,40 3,00 4,60 
orientační Qmax m3/hod 15 2,50 3,60 4,50 7,00 
orientační Qmax m3/hod 20 3,30 4,80 6,00 9,30 
orientační Qmax m3/hod 25 4,10 6,00 7,50 11,60 
orientační Qmax m3/hod 30 4,90 7,10 9,00 13,90 
orientační Qmax m3/hod 40 6,60 9,50 12,00 18,60 
      

typ řídícího ventilu Clack Clack Clack Clack 
model řídícího ventilu TC1.25 Cl1.5 Cl1.5 Cl2 
ovládání elektronik elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
      

filtrační tank 1865/4/4 2162/4/4 2472/4/4 3072/6/6 
průměr filtru 457 mm 550 mm 620 mm 770 mm 
filtrační plocha 0,165 m2 0,239 m2 0,300 m2 0,465 m2 
objem filtračního tanku 194 l 312 l 450 l 710 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém 6 paprsků 6 paprsků 6 paprsků 8 paprsků 
napojení voda 5/4“ 6/4“ 6/4“ 2“ 
napojení odpadu ¾“ ¾“ ¾“ 5/4“ 
objem filtrační náplně 140 l 196 l 280 l 336 l 
počet pytlů Turbidex 5 7 10 12 
hmotnost 90,0 kg 160,0 kg 225,0 kg 270,0 kg 
      

obj.č. WGSF-18 WGSF-21 WGSF-24 WGSF-30 
      

možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 1.25, pro WS1.25 370524
TC1.25 doplatek za Clack Cl1.25 (pro MAV komunikaci) 370130A
uzavírací armatura MAV 1.5, pro WS1.5 370545
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
         

upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.15    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.15    
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Písková filtrace typ WGSF-T 
 
Objednací čísla pískových filtrů jsou za sestavu funkčních dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň Turbidex 
 
automatický výplach filtru probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV 

za příplatek k ceně 
barva filtru modrá 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 

 
WGSF-T 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 3672 4278 4882  
pískový filtr typ  WGSF 36 WGSF 42 WGSF 48 
      

orientační Qmax m3/hod  5  3,40 4,50 6,10 

 

orientační Qmax m3/hod 10 6,80 9,10 11,80 
orientační Qmax m3/hod 15 10,10 13,60 18,40 
orientační Qmax m3/hod 20 13,50 18,10 24,50 
orientační Qmax m3/hod 25 16,90 22,60 30,60 
orientační Qmax m3/hod 30 20,20 27,10 35,50 
orientační Qmax m3/hod 40 27,00 36,20 47,20 
      

typ řídícího ventilu Clack Clack Clack 

 
model řídícího ventilu Cl2 WS3 WS3 
ovládání elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
      

filtrační tank 3672/6/6 4278/6/6 4872/6/6 

 

průměr filtru 930 mm 1070 mm 1226 mm 
filtrační plocha 0,676 m2 0,905 m2 1,180 m2 
objem filtračního tanku 970 l 1320  l 1690 l 
horní koš ano ano ano 
spodní rozdělovací systém 8 paprsků 16 paprsků 16 paprsků 
napojení voda 2“ 3“ 3“ 
napojení odpadu 5/4“ 2“ 2“ 
objem filtrační náplně 672 l 924 l 1176 l 
počet pytlů Turbidex 24 33 42 
hmotnost 540,0 kg 740,0 kg 945,0 kg 
      

obj.č.                           WGSF-36 WGSF-42 WGSF-48  
  
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
uzavírací armatura MAV 3, pro WS3 370094
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.15    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.15    
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Písková filtrace typ WGSF-T 
 
Objednací čísla pískových filtrů jsou za sestavu funkčních dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň Turbidex 
 
automatický výplach filtru probíhá stále dodávka neupravené vody, lze zastavit armaturou MAV 

za příplatek k ceně 
barva filtru modrá 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,4 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 37 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 

 
WGSF-T 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 3672 4278 4882  
pískový filtr typ  WGSF 36 WGSF 42 WGSF 48 
      

orientační Qmax m3/hod  5  3,40 4,50 6,10 

 

orientační Qmax m3/hod 10 6,80 9,10 11,80 
orientační Qmax m3/hod 15 10,10 13,60 18,40 
orientační Qmax m3/hod 20 13,50 18,10 24,50 
orientační Qmax m3/hod 25 16,90 22,60 30,60 
orientační Qmax m3/hod 30 20,20 27,10 35,50 
orientační Qmax m3/hod 40 27,00 36,20 47,20 
      

typ řídícího ventilu Clack Clack Clack 

 
model řídícího ventilu Cl2 WS3 WS3 
ovládání elektronik elektronik elektronik 
rozsah nastavení 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 
      

filtrační tank 3672/6/6 4278/6/6 4872/6/6 

 

průměr filtru 930 mm 1070 mm 1226 mm 
filtrační plocha 0,676 m2 0,905 m2 1,180 m2 
objem filtračního tanku 970 l 1320  l 1690 l 
horní koš ano ano ano 
spodní rozdělovací systém 8 paprsků 16 paprsků 16 paprsků 
napojení voda 2“ 3“ 3“ 
napojení odpadu 5/4“ 2“ 2“ 
objem filtrační náplně 672 l 924 l 1176 l 
počet pytlů Turbidex 24 33 42 
hmotnost 540,0 kg 740,0 kg 945,0 kg 
      

obj.č.                           WGSF-36 WGSF-42 WGSF-48  
  
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
uzavírací armatura MAV 2, pro WS2 370601
uzavírací armatura MAV 3, pro WS3 370094
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
         

instalační schéma strana 3.15    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.15    
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Doporučené instalační schéma 
 
pískové filtry WGSF-T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma 
 
pískové filtry WGSF-T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

údaje v „mm“ orientační 

rozměr zastavěný 
půdorys        

D 
B 

doporučený 
půdorys vč. 

obsluhy filtrační tank 

1054 300 1700 500 
1354 400 1680 600 
1465 450 2000 650 
1665 450 2200 650 
1865 500 2400 700 
2162 600 2400 1000 
2472 700 2500 1100 
3072 850 2550 1250 
3672 1000 2600 1800 
4278 1200 2800 2000 
4882 1400 2800 2600 
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Pískový filtr typ: WGSF-KS 
 
 
Filtr pro dílčí filtraci vody v chladících cirkulačních okruzích. 
Filtrace od nečistot a jiných cizích látek z chladících cirkulačních 
okruhů. 
 
Provedení: 
 

kompaktní zařízení, které je umístěno na EUR plastové paletě 
laminátová filtrační nádrž naplněná křemenným a podpěrným 
pískem, tlakově odolné do 6 bar čerpadlo 
korpus z plastů nebo z nerezu 
rotor z plastů nebo nerezu 
centrální regulační ventil z ABS 
potrubní propojení z PVC 
řízení pro zpětný proplach s časovým řízením 
 
 
Provozní přednosti: 
 

časově řízené, automatické zpětné proplachování 
optimální provozní průtočný objem prostřednictvím 
integrovaného čerpadla 
vysoký odlučný výkon, který je dán pískovou náplní s optimální 
zrnitostí 
snadná instalace celého předinstalovaného zařízení 
rychlost filtrace je variabilní mezi 25 m/h a 36 m/h 
filtr je možno použít i v hlavním proudu chladícího cirkulačního 
okruhu pokud se nepřekročí maximální přípustný tlak na vstupu 
do filtru 
 
 
 
 
 
 
Velikosti pískových filtrů WGSF-KS: 
 

typ  KS 200 KS 320 KS 580 

objem filtrační náplně    l 120 192 348 
krytí čerpadla                       IP 54 54 54 
příkon čerpadla                  kW 1,3 1,4 2,3 
elektrický přípoj V/Hz 230/50 230/50 230/50 
maximální tlak přítoku         bar 6,0 2,5 2,5 
průtok chladící vody                      m3/hod 7 - 11 11 - 17 17 – 24 
dimenze vstupu vody DN 40 50 50 
dimenze výstupu vody DN 40 50 50 
dimenze odpadu DN 65 80 100 
pracovní tlak                      bar 1,4 – 1,8 1,0 – 1,6 1,4 – 1,6 
     

obj. č.  WGSF-KS 200 WGSF-KS 320 WGSF-KS 580 
 

 
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- místo instalace musí být odkanalizování podlahovou vpustí 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
 

výstup vody 

vstup vody 

napojení odpadu vypuštění při 
odstavení filtru ¾“ 
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Pískový filtr typ: WGSF-KS 
 
 
Filtr pro dílčí filtraci vody v chladících cirkulačních okruzích. 
Filtrace od nečistot a jiných cizích látek z chladících cirkulačních 
okruhů. 
 
Provedení: 
 

kompaktní zařízení, které je umístěno na EUR plastové paletě 
laminátová filtrační nádrž naplněná křemenným a podpěrným 
pískem, tlakově odolné do 6 bar čerpadlo 
korpus z plastů nebo z nerezu 
rotor z plastů nebo nerezu 
centrální regulační ventil z ABS 
potrubní propojení z PVC 
řízení pro zpětný proplach s časovým řízením 
 
 
Provozní přednosti: 
 

časově řízené, automatické zpětné proplachování 
optimální provozní průtočný objem prostřednictvím 
integrovaného čerpadla 
vysoký odlučný výkon, který je dán pískovou náplní s optimální 
zrnitostí 
snadná instalace celého předinstalovaného zařízení 
rychlost filtrace je variabilní mezi 25 m/h a 36 m/h 
filtr je možno použít i v hlavním proudu chladícího cirkulačního 
okruhu pokud se nepřekročí maximální přípustný tlak na vstupu 
do filtru 
 
 
 
 
 
 
Velikosti pískových filtrů WGSF-KS: 
 

typ  KS 200 KS 320 KS 580 

objem filtrační náplně    l 120 192 348 
krytí čerpadla                       IP 54 54 54 
příkon čerpadla                  kW 1,3 1,4 2,3 
elektrický přípoj V/Hz 230/50 230/50 230/50 
maximální tlak přítoku         bar 6,0 2,5 2,5 
průtok chladící vody                      m3/hod 7 - 11 11 - 17 17 – 24 
dimenze vstupu vody DN 40 50 50 
dimenze výstupu vody DN 40 50 50 
dimenze odpadu DN 65 80 100 
pracovní tlak                      bar 1,4 – 1,8 1,0 – 1,6 1,4 – 1,6 
     

obj. č.  WGSF-KS 200 WGSF-KS 320 WGSF-KS 580 
 

 
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- místo instalace musí být odkanalizování podlahovou vpustí 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 28,3l = 22,5kg 
 

výstup vody 

vstup vody 

napojení odpadu vypuštění při 
odstavení filtru ¾“ 
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Redukce dusičnanů filtr typ - WGN-BNT 
 
Plně automatické dle průtoku řízené zařízení pro redukci dusičnanů  
ve vodě. Řídící ventil BNT objemové řízení. Plněno monodispersní  
hmotou. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený  
k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 
 
Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- certifikace pro pitné aplikace v CZ bez filtrační náplně 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá 
napojení vody / odpadu 3/4“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 43 0C 
 
          
WGN-BNT – objemové řízení, elektronik 

kapacita 100 100 200 300
provedení kabinet jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr
     

řídící ventil typ BNT 1650F – elektronik, objemové řízení 
ovládání elektronické 
rozsah nastavení 0 - 99 m3 
     

filtrační tank 1035 1035 1054 1354
objem pryskyřice, l. 25 25 50 75
průtok max., m3 / hod 2,0 2,0 3,0 3,5
     

obj.č. WGNK-100 WGNJ-100 WGNJ-200 WGNJ-300
   
kap. úpravny / velikost PE solné nádoby 100 / 100l 200 / 150l 300 / 200l 
   
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3
solná dna pro PE solné nádoby v ceně
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
varianta - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení AQ-KM1
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1“ x 1“ 2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20017
tabletová regenerační sůl pytel á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.19    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.19    
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Redukce dusičnanů filtr typ - WGN 7700 SXT 
 
 
Plně automatické dle průtoku řízené zařízení pro redukci dusičnanů ve vodě.  
Řídící ventil Fleck 7700 SXT, objemové řízení. Plněno monodispersní hmotou. 
Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. 
Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 
Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- certifikace pro pitné aplikace v CZ bez filtrační náplně 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá 
napojení vody / odpadu 5/4“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 43 0C 
 
 
WGN 7700-SXT – objemové řízení, elektronik 

kapacita 400 600 800 1000 1400
provedení jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr
      

řídící ventil typ Fleck 7700 – elektronik, objemové řízení 
ovládání elektronické 
rozsah nastavení 0 – 99 m3 
      

filtrační tank 1465 1665 1865 2162 2472
objem pryskyřice, l 100 150 200 250 350
průtok max., m3 / hod 3,0 4,5 5,0 6,0 6,5
      

obj.č. WGN-400 WGN-600 WGN-800 WGN-1000 WGN-1400
    
kapacita / velikost PE solné nádoby 400 / 200l 600-1000 / 350l 1400 / 500l 
 
možná další výbava úpravny za příplatek:    obj.č. 
mikrospínač - pro zastavení dodávky vody při regeneraci 10218 
plovákový ventil plast kombi, 3/8“, 200l solná nádoba SV-3 
plovákový ventil plast maxi, 3/8“, 350l a 500l solná nádoba SV-7 
solná dna pro PE solné nádoby v ceně 
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcí 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadicím 2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
tabletová regenerační sůl á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.19    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.19    
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Redukce dusičnanů filtr typ - WGN 7700 SXT 
 
 
Plně automatické dle průtoku řízené zařízení pro redukci dusičnanů ve vodě.  
Řídící ventil Fleck 7700 SXT, objemové řízení. Plněno monodispersní hmotou. 
Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. 
Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 
Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- certifikace pro pitné aplikace v CZ bez filtrační náplně 
 
barva filtru / PE solanky modrá / bílá 
napojení vody / odpadu 5/4“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 43 0C 
 
 
WGN 7700-SXT – objemové řízení, elektronik 

kapacita 400 600 800 1000 1400
provedení jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr jednoduchý filtr
      

řídící ventil typ Fleck 7700 – elektronik, objemové řízení 
ovládání elektronické 
rozsah nastavení 0 – 99 m3 
      

filtrační tank 1465 1665 1865 2162 2472
objem pryskyřice, l 100 150 200 250 350
průtok max., m3 / hod 3,0 4,5 5,0 6,0 6,5
      

obj.č. WGN-400 WGN-600 WGN-800 WGN-1000 WGN-1400
    
kapacita / velikost PE solné nádoby 400 / 200l 600-1000 / 350l 1400 / 500l 
 
možná další výbava úpravny za příplatek:    obj.č. 
mikrospínač - pro zastavení dodávky vody při regeneraci 10218 
plovákový ventil plast kombi, 3/8“, 200l solná nádoba SV-3 
plovákový ventil plast maxi, 3/8“, 350l a 500l solná nádoba SV-7 
solná dna pro PE solné nádoby v ceně 
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2“ 050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 ½“  06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcí 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadicím 2x ZT3900490
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
tabletová regenerační sůl á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.19    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.19    
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Doporučené instalační schéma 
 
Jednoduchý filtr pro redukci dusičnanů typ WGN-BNT a WGN 7700 SXT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma 
 
Jednoduchý filtr pro redukci dusičnanů typ WGN-BNT a WGN 7700 SXT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

údaje v „mm“ orientační 
rozměr půdorys        

( A x F ) A D F B 
kapacita 

100 800 x 500 800 229 475 1200 
200 800 x 500 800 257 545 1585 
300 1000 x 600 1000 334 540 1650 
400 1000 x 600 1000 369 490 1960 
600 1000 x 600 1000 406 490 1960 
800 1100 x 750 1100 457 630 2200 

1000 1300 x 750 1300 552 630 2200 
1400 1500 x 900 1500 618 790 2350 
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Dechlorační filtr typ AQ-ECL 
 
 
Dodávka kompletní sestavy vč. filtrační náplně 
 
aplikace: - redukce chloru v procesních vodách 
regenerace: - ne 
řídící jednotka: - ne, průtočný filtr 
pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
barva filtru:  - modrá 
provozní tlak vody: - 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody/okolí max.: - 5 - 42 0C 
 
 
 
 
 
 
 
AQ-ECL 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
dechlorační filtr typ  AQ-ECL 10 AQ-ECL 13 AQ-ECL 14 AQ-ECL 16 
      

orientační Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientační Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
      

filtrační tank 1054 1354 1465 1665 
průměr filtru 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm 
filtrační plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2 
objem filtračního tanku 62 l 102 l 142 l 185 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém tryska tryska tryska tryska 
přívod vody horní horní horní horní 
odvod vody horní horní horní horní 
napojení voda 1“ 1“ 1“ 1“ 
objem filtrační náplně, ltr. 52 l 52 l 104 l 156 l 
aktivní uhlí pytle 1 ks 1 ks 2 ks 3 ks 
hmotnost náplně 25 kg 25 kg 50 kg 75 kg 
      

obj.č.                                           ECL-10 ECL-13 ECL-14 ECL-16 
 
 
 
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti ECL 14 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 52,0l = 25,0kg 
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Dechlorační filtr typ AQ-ECL 
 
 
Dodávka kompletní sestavy vč. filtrační náplně 
 
aplikace: - redukce chloru v procesních vodách 
regenerace: - ne 
řídící jednotka: - ne, průtočný filtr 
pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
barva filtru:  - modrá 
provozní tlak vody: - 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody/okolí max.: - 5 - 42 0C 
 
 
 
 
 
 
 
AQ-ECL 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
dechlorační filtr typ  AQ-ECL 10 AQ-ECL 13 AQ-ECL 14 AQ-ECL 16 
      

orientační Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientační Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
      

filtrační tank 1054 1354 1465 1665 
průměr filtru 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm 
filtrační plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2 
objem filtračního tanku 62 l 102 l 142 l 185 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém tryska tryska tryska tryska 
přívod vody horní horní horní horní 
odvod vody horní horní horní horní 
napojení voda 1“ 1“ 1“ 1“ 
objem filtrační náplně, ltr. 52 l 52 l 104 l 156 l 
aktivní uhlí pytle 1 ks 1 ks 2 ks 3 ks 
hmotnost náplně 25 kg 25 kg 50 kg 75 kg 
      

obj.č.                                           ECL-10 ECL-13 ECL-14 ECL-16 
 
 
 
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti ECL 14 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 52,0l = 25,0kg 
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Dechlorační filtr typ AQ-ECL 
 
 
Dodávka kompletní sestavy vč. filtrační náplně 
 
aplikace: - redukce chloru v procesních vodách 
regenerace: - ne 
řídící jednotka: - ne, průtočný filtr 
pitné aplikace: - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
barva filtru:  - modrá 
provozní tlak vody: - 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody/okolí max.: - 5 - 42 0C 
 
 
 
 
 
AQ-ECL 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 1865 2162 2472 3072 
dechlorační filtr typ  AQ-ECL 18 AQ-ECL 21 AQ-ECL 24 AQ-ECL 30 
      

orientační Qmax m3/hod 15 2,50 3,60 4,50 7,00 
orientační Qmax m3/hod 20 3,30 4,80 6,00 9,30 
      

filtrační tank 1865/4/4 2162/4/4 2472/4/4 3072/6/6 
průměr filtru 457 mm 550 mm 620 mm 770 mm 
filtrační plocha 0,165 m2 0,239 m2 0,300 m2 0,465 m2 
objem filtračního tanku 194 l 312 l 450 l 710 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém 6 paprsků 6 paprsků 6 paprsků 6 paprsků 
přívod vody horní horní horní horní 
odvod vody spodní spodní spodní spodní 
napojení voda Ø 63 Ø 63 Ø 63 Ø 63 
objem filtrační náplně 156 l 208 l 312 l 416 l 
aktivní uhlí pytle 3 ks 4 ks 6 ks 8 ks 
hmotnost náplně 75 kg 100 kg 150 kg 200 kg 
      

obj.č.                                           ECL-18 ECL-21 ECL-24 ECL-30
 
 
 
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
titrační souprava pro měření volného chloru  19532
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od velikosti ECL 14 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 52,0l = 25,0kg 
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Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 4600 
 
Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil 
Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 
Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

barva filtru / PE solanky nerez ocel / šedá nerez ocel mat. tř. 17240  
AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru, bez 
vnější tepelné izolace 

napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 82 resp. 65 0C dle provedení 
 
WG-H 4600 

kapacita m3 x 0dH 60 80 100 120 200 240 300 320
         

typ řídící jednotky Fleck 4600 HV 
ovládání mechanika 
rozsah nastavení časové řízení 0 – 30 dní  / objemové řízení 0 – 40 m3 
         

objem pryskyřice, l. 15 20 25 30 50 60 75 80
průtok max., m3 / hod 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0
typ řídícího ventilu:   
   
Fleck 4600 HV, 1“ - časové řízení tmax 82 0C 
 

obj.č. WGHZ-60 WGHZ-80 WGHZ-100 WGHZ-120 WGHZ-200 WGHZ-240 WGHZ-300 WGHZ-320
 
Fleck 4600 HV, 1“ - objemové řízení, tmax 65 0C 

 

obj.č. WGHM-60 WGHM-80 WGHM-100 WGHM-120 WGHM-200 WGHM-240 WGHM-300 WGHM-320

   
kapacita úpravny / velikost PE solné nádoby 60-120 / 100l 200-240 / 150l 300-320 / 200l 
   
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
plovákový ventil SBV, 3/8“ HV mosaz SV-9
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl pytel á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.24    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.24    
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Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 4600 
 
Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil 
Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 
Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

barva filtru / PE solanky nerez ocel / šedá nerez ocel mat. tř. 17240  
AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru, bez 
vnější tepelné izolace 

napojení vody / odpadu 1“ / PE hadice 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 82 resp. 65 0C dle provedení 
 
WG-H 4600 

kapacita m3 x 0dH 60 80 100 120 200 240 300 320
         

typ řídící jednotky Fleck 4600 HV 
ovládání mechanika 
rozsah nastavení časové řízení 0 – 30 dní  / objemové řízení 0 – 40 m3 
         

objem pryskyřice, l. 15 20 25 30 50 60 75 80
průtok max., m3 / hod 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0
typ řídícího ventilu:   
   
Fleck 4600 HV, 1“ - časové řízení tmax 82 0C 
 

obj.č. WGHZ-60 WGHZ-80 WGHZ-100 WGHZ-120 WGHZ-200 WGHZ-240 WGHZ-300 WGHZ-320
 
Fleck 4600 HV, 1“ - objemové řízení, tmax 65 0C 

 

obj.č. WGHM-60 WGHM-80 WGHM-100 WGHM-120 WGHM-200 WGHM-240 WGHM-300 WGHM-320

   
kapacita úpravny / velikost PE solné nádoby 60-120 / 100l 200-240 / 150l 300-320 / 200l 
   
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
plovákový ventil SBV, 3/8“ HV mosaz SV-9
solné dno pro PE solnou nádobu v ceně
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl pytel á 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.24    
tabulka rozměrových hodnot strana 3.24    
 

03 Aquina odzelezneni, ostatni filtrace, horkovodni filtrace.indd   23 07.09.2017   10:00:39



EN ISO 9001

 
 
 

 
                EN ISO 9001 
 
    

 

 

Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží 
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz 

 

stav 02.2018 strana A3.23
 

Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 2850 / 2910 
 
Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil 
Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje 
kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek. 
 

Důležité provozní údaje 
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 
- přimíchávání přímo na řídícím ventilu 
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 

barva filtru / PE solanky nerez ocel / šedá nerez ocel mat. tř. 17240  
AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru, bez 
vnější tepelné izolace 

napojení vody / odpadu Fleck 2850 - 1 1/2" / 1/2“ 
 Fleck 2910 - 2" / 1/2“ 
el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 82 resp. 65 0C dle provedení 
 
WGZ-H 2850 1 1/2“, časové řízení, tmax 82 0C 
kapacita m3 x 0dH 400 600 800 1000 1400
      

typ řídící jednotky Fleck 2850 HV – časové řízení 
ovládání Mechanika 
rozsah nastavení časové řízení 0 – 30 dní 
      

objem pryskyřice, l 100 150 200 250 350
průtok max., m3 / hod 4,0 5,5 6,5 7,5 8,5
 

obj.č. 
WGHZ-  

2850-400
WGHZ- 2850-

600
WGHZ- 2850-

800
WGHZ-  

2850-1000 
WGHZ- 

2850-1400
 
WGZ-H 2910 , 2“, časové řízení, tmax 82 0C 
kapacita m3 x 0dH 600 800 1000 1400 1600 2000 2400
        

typ řídící jednotky Fleck 2850 HV – časové řízení 
ovládání Mechanika 
rozsah nastavení časové řízení 0 – 30 dní 
        

objem pryskyřice, l 150 200 250 350 400 500 600
průtok max., m3 / hod 8,0 10,0 13,0 16,0 18,0 19,0 19,0
 

obj.č. 
WGHZ-

2910-600 
WGHZ-

2910-800
WGHZ-

2910-1000
WGHZ-

2910-1400
WGHZ- 

2910-1600 
WGHZ-

2910-2000
WGHZ-

2910-2400
     
kap. úpravny/velikost PE solné nádoby 400 / 200l 600-1000 / 350l 1400-2400 / 500l
   
možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
plovákový ventil SBV, 3/8“ HV mosaz (do kap.600) SV-9
solná dna pro PE solné nádoby v ceně
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg 
         

instalační schéma strana 3.24   
tabulka rozměrových hodnot strana 3.24   
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Doporučené instalační schéma 
 
jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma 
 
jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozměr půdorys        
( A x F ) A D F 

B 
kapacita 

60 750 x 500 750 178 475 1200 
80 800 x 500 750 203 475 1200 
100 800 x 500 800 229 475 1200 
120 800 x 500 800 257 475 1200 
200 800 x 500 800 257 545 1585 
240 900 x 500 900 304 545 1535 
300 1000 x 600 1000 334 540 1650 
320 1000 x 600 1000 334 540 1650 
400 1000 x 600 1000 369 490 1960 
600 1000 x 600 1000 406 490 1960 
800 1100 x 750 1100 457 630 2200 
1000 1300 x 750 1300 552 630 2200 
1400 1500 x 900 1500 618 790 2350 
1600 1500 x 900 1500 618 790 2350 
2000 1600 x 900 1600 770 770 2350 
2400 1600 x 900 1600 770 770 2350 
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Doporučené instalační schéma 
 
jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma 
 
jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozměr půdorys        
( A x F ) A D F 

B 
kapacita 

60 750 x 500 750 178 475 1200 
80 800 x 500 750 203 475 1200 

100 800 x 500 800 229 475 1200 
120 800 x 500 800 257 475 1200 
200 800 x 500 800 257 545 1585 
240 900 x 500 900 304 545 1535 
300 1000 x 600 1000 334 540 1650 
320 1000 x 600 1000 334 540 1650 
400 1000 x 600 1000 369 490 1960 
600 1000 x 600 1000 406 490 1960 
800 1100 x 750 1100 457 630 2200 

1000 1300 x 750 1300 552 630 2200 
1400 1500 x 900 1500 618 790 2350 
1600 1500 x 900 1500 618 790 2350 
2000 1600 x 900 1600 770 770 2350 
2400 1600 x 900 1600 770 770 2350 
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Jednoduchý horkovodní pískový filtr typ WGSF-H 
 
Objednací čísla pískových filtrů jsou za sestavu funkčních dílů vč. filtrační náplně  
– filtrační náplň křemičitý propraný filtrační písek 
 
automatický výplach filtru časově řízený, stále probíhá dodávka neupravené vody, pro 

zastavení nutno vybavit řídící jednotku mikrospínačem a potrubní 
rozvody vybavit 2ks solenoidových ventilů. Při požadavku praní 
externí vodou pak nutné 3ks solenoidních ventilů 

barva filtru nerez ocel mat.tř.17240 - AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru 
bez vnější tepelné izolace 

el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W 
provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa 
teplota vody, okolí max. 5 - 82 0C 
pitné aplikace plná certifikace pro pitné aplikace v CZ 
 
WGSF-H 

 
filtr.rychlost filtrační tank 

m/hod 1054 1354 1465 1665 
pískový filtr typ  WGSF 10H WGSF 13H WGSF 14H WGSF 16H 
      

orientační Qmax m3/hod  5  0,25 0,45 0,55 0,65 
orientační Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30 
orientační Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90 
orientační Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60 
      

typ řídící jednotky Fleck 4600 HV Fleck 2750 HV Fleck 2750 HV Fleck 2750 HV 
ovládání  mechanika 
rozsah nastavení  časové řízení 0 – 30 dní 
      

filtrační tank nerez A 1054 A 1354 A 1465  A 1665 
průměr filtru 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm 
filtrační plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2 
objem filtračního tanku 62 l 102 l 142 l 185 l 
horní koš ano ano ano ano 
spodní rozdělovací systém tryska tryska tryska tryska 
napojení voda 1“ 1“ 1“ 1“ 
napojení odpadu ½“ ½“ ½“ ½“ 
objem filtrační náplně 32 l 64 l 96 l 128 l 
jemná frakce pytle 0,63-1,25 mm 1 ks 2 ks 2 ks 3 ks 
hrubá frakce pytle 1,00-4,00 mm -- -- 1 ks 1 ks 
hmotnost 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 
      

obj.č.                           WGSF-10H WGSF-13H WGSF-14H WGSF-16H
 
možná další výbava úpravny za příplatek:    obj.č. 
mikrospínač - pro zastavení dodávky vody při regeneraci 10218 
   
instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
   
upozornění:  
- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. 
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek. 
- filtr od velikost 13HV není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 32,0l = 50,0kg 
         

instalační schéma strana 3.26   
tabulka rozměrových hodnot strana 3.26   
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Doporučené instalační schéma 
 
pískové filtry WGSF-HV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma 
 
pískové filtry WGSF-HV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

údaje v „mm“ orintační 

rozměr zastavěný 
půdorys        

D 
B 

doporučený 
půdorys vč. 

obsluhy filtrační tank 

1054 300 1700 500 
1354 400 1680 600 
1465 450 2000 650 
1665 450 2200 650 
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