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Mechanické filtry hrubých nečistot FWS, EURO a AQ-KM 
 
filtr mechanických nečistot FWS 
 

studená voda, spolehlivé filtry s dlouhou životnostíupínací hlava mosaz se šroubením, filtrační nádoba čirý 
trogamit, vypíratelná filtrační vložka z nilonu, odkalovací kohout 
 

 
 

 

Náhradní nylonová vložka 
typ 31/120 
filtrační schopnost 80μm 
  

obj.č. 31/120 
 
 
filtr mechanických nečistot EURO 
 
studená voda, spolehlivé filtry s dlouhou životností upínací hlava mosaz pochromováno, filtrační nádoba čirý 
trogamit, vypíratelná filtrační vložka z nilonu,  
 

 
 

 

Náhradní nylonová vložka 
typ 050-FK 
filtrační schopnost 80μm 
  

obj.č. 050-FK 
 
 
filtr mechanických nečistot AQ-KM 
 
studená voda, upínací hlava plast, filtrační nádoba čirý plast,typ vložky dle aplikace 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

typ FWS MS 31 
napojení 1 “ 
průtok vody max. 5 m3/hod 
filtrační schopnost 80μm 
pracovní tlak, max. 1,0 MPa 
pracovní teplota, max. 60 0C 
  

obj.č. MS 31 

typ EURO E 050
napojení 2 “ 
průtok vody max. 15 m3/hod 
filtrační schopnost 80μm 
pracovní tlak, max. 1,0 MPa 
pracovní teplota, max. 40 0C 
  

obj.č. 050 

typ AQ-KM1 AQ-KM2 AQ-KZ AQ-KE 
typ filtrace mechanický filtr změkčení dechlorace 
typ vložky nilonová tkaninová iontomenič aktivní uhlí 
napojení 1 “ 1 “ 1 “ 1 “ 
průtok vody max. 3,5 1,7 0,3 0,3 
filtrační schopnost 80μm 20μ -- -- 
objem náplně -- -- 0,5 0,5 
životnost náplně vypíratelná výměna 150l průtok 3 měsíce 
pracovní tlak, max. 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 
pracovní teplota, max. 40 0C 40 0C 40 0C 40 0C 
     

obj.č. AQ-KM1 AQ-KM2 AQ-KZ AQ-KE 
     

Náhradní filtrační vložky 
typ nilonová tkaninová iontomenič aktivní uhlí 
     

obj.č. AQ-KM1-K AQ-KM2-K AQ-KZ-K AQ-KE-K 
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Mechanické filtry hrubých nečistot 
 
Filtr s automatickým proplachem typ INFINITY: 
studená voda - ne silně znečištěné vody. Filtr nutno dále připojit na síť 230V/50Hz se zásuvkou do 1,2m vzdálenosti, 
napojit na kanalizaci dimenze min. DN 50. Dimenze vodovodní přípojky na průtok min. 3,5 m3/hod při tlaku za filtrem min. 
2,5 bar. Při zpětném proplachu je zachována filtrace, interval proplachu lze nastavit v rozmezí 1 - 24 hodin, dále 
v rozmezí 2 - 56 dní. 
 
typ INF-1 INF-11/2 INF-2 
napojení, “ 1“ 1 1/2“ 2“ 
průtok, m3/hod 4,5 9 11 
filtrační schopnost, µm 90 / 110 90 / 110 90 / 110 
teplota min./max.,oC 5 / 40 5 / 40 5 /40 
napětí /příkon, V / W 230 / 8 230 / 8 230 / 8 
prac.tlak, MPa 2 - 6 2 - 6 2 - 6 
manuální proplach typ M    
    

obj.č. INF-1M INF-11/2M INF-2M 
automat. proplach typ A    
    

obj.č. INF-1A INF-11/2A INF-2A 
 
Horkovodní filtr mechanických nečistot FB 
Tmax 80 0C, spolehlivé filtry s dlouhou životností kompletně v nerez provedení mat. AISI 304, vypíratelná filtrační vložka 
vinutá, popř. nerez.  
 

typ FB218 FB219 
napojení, “ 1 1 1/4 
průtok, m3/hod 5 7 
prac.tlak, MPa 1,6 1,6 
filtr s vinutou vložkou   
   

obj.č. FB218/V FB219/V 
filtr s nerez vložkou   
   

obj.č. FB218/N FB219/N 
   

Náhradní filtr. vložka   
typ / filtrační schopnost vinutá / 50μm vinutá / 50μm 
   

obj.č. FB074 FB074 
   

typ / filtrační schopnost nerez / 60μ nerez / 60μm 
   

obj.č. FB228 FB228 
 
Filtr mechanických nečistot pro vyšší průtoky Dulco 
studená voda kombinace vířivého efektu a filtrační vložky, filtr vybaven odkalovacím ventilem 
 
typ D65 D80 D100 
napojení, mm 65 80 100 
průtok, m3/hod (Δp 0,2bar) 19 37 50 
filtrační schopnost 100μm 100μm 100μm 
instalační délka 242mm 310mm 310mm 
pracovní teplota 40 / 90 0C 40 / 90 0C 40 / 90 0C 
pracovní tlak, MPa max. 1,0 1,0 1,0 
filtr Dulco - tmax. 40 0C    
    

obj.č. D65 D65 D65 
filtr Dulco - tmax. 90 0C    
    

obj.č. D65HV D65HV D65HV 
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Mechanické filtry hrubých nečistot 
 
Filtr s automatickým proplachem typ INFINITY: 
studená voda - ne silně znečištěné vody. Filtr nutno dále připojit na síť 230V/50Hz se zásuvkou do 1,2m vzdálenosti, 
napojit na kanalizaci dimenze min. DN 50. Dimenze vodovodní přípojky na průtok min. 3,5 m3/hod při tlaku za filtrem min. 
2,5 bar. Při zpětném proplachu je zachována filtrace, interval proplachu lze nastavit v rozmezí 1 - 24 hodin, dále 
v rozmezí 2 - 56 dní. 
 
typ INF-1 INF-11/2 INF-2 
napojení, “ 1“ 1 1/2“ 2“ 
průtok, m3/hod 4,5 9 11 
filtrační schopnost, µm 90 / 110 90 / 110 90 / 110 
teplota min./max.,oC 5 / 40 5 / 40 5 /40 
napětí /příkon, V / W 230 / 8 230 / 8 230 / 8 
prac.tlak, MPa 2 - 6 2 - 6 2 - 6 
manuální proplach typ M    
    

obj.č. INF-1M INF-11/2M INF-2M 
automat. proplach typ A    
    

obj.č. INF-1A INF-11/2A INF-2A 
 
Horkovodní filtr mechanických nečistot FB 
Tmax 80 0C, spolehlivé filtry s dlouhou životností kompletně v nerez provedení mat. AISI 304, vypíratelná filtrační vložka 
vinutá, popř. nerez.  
 

typ FB218 FB219 
napojení, “ 1 1 1/4 
průtok, m3/hod 5 7 
prac.tlak, MPa 1,6 1,6 
filtr s vinutou vložkou   
   

obj.č. FB218/V FB219/V 
filtr s nerez vložkou   
   

obj.č. FB218/N FB219/N 
   

Náhradní filtr. vložka   
typ / filtrační schopnost vinutá / 50μm vinutá / 50μm 
   

obj.č. FB074 FB074 
   

typ / filtrační schopnost nerez / 60μ nerez / 60μm 
   

obj.č. FB228 FB228 
 
Filtr mechanických nečistot pro vyšší průtoky Dulco 
studená voda kombinace vířivého efektu a filtrační vložky, filtr vybaven odkalovacím ventilem 
 
typ D65 D80 D100 
napojení, mm 65 80 100 
průtok, m3/hod (Δp 0,2bar) 19 37 50 
filtrační schopnost 100μm 100μm 100μm 
instalační délka 242mm 310mm 310mm 
pracovní teplota 40 / 90 0C 40 / 90 0C 40 / 90 0C 
pracovní tlak, MPa max. 1,0 1,0 1,0 
filtr Dulco - tmax. 40 0C    
    

obj.č. D65 D65 D65 
filtr Dulco - tmax. 90 0C    
    

obj.č. D65HV D65HV D65HV 
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Mechanické filtry hrubých nečistot 
 
rukávcový filtr mechanických nečistot AQ-RF 
slouží k filtraci silně znečištěných vod. Lze použít i pro horkou vodu do max. 
140 0C. Filtr je kompletně z nerez oceli. Četnost čištění se sleduje na 
diferenčních manometrech. 
 

Technická data rukávových filtrů AQ-RF ( dle nákresu) 
typ / mm A B C D Šířka 
AQ-RF- 6 545 505 145 124 248 
AQ-RF-10 745 705 145 134 268 
AQ-RF-20 775 715 195 160 319 
AQ-RF-30 1175 1105 205 160 319 
AQ-RF-45 1175 1105 675 190 380 
 
 
Rukávové filtry typ AQ-RF:      

typ AQ-RF-6 AQ-RF-10 AQ-RF-20 AQ-RF-30 AQ-RF-45 
průtok, m3/hod 0,5 -   6,0 7,0 - 10,0 11,0 - 20,0 21,0 - 30,0 31,0 - 45,0 
filtrační plocha, m2 0,07 0,12 0,24 0,45 0,45 
napojení 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 
hmotnost kg 9 13 23 30 34 
      

obj.č.: RF-6 RF-10 RF-20 RF-30 RF-45 
 
 
 

Instalační armatury 
 
Montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem. 
 
Mosaz, pro rychlé a snadné propojení řídící jednotky úpravny vody s vodovodním  
řádem. Přestavením ventilů vzniká by-pass. Součástí vzorkovací kohout na odběr  
vzorků vody. Popř. míchání vody na výstupu. 
 

montážní, napojovací blok 
napojení 1“ 1“ 1 ½“ 1 ½“ 
vzorkovací v. ano ano ano ano 
natvrzování ne ano ne ano 
     

obj.č.: 06.110.2 17.110.2 06.114.2 17.114.2 
 
 
 
Napojovací hadice teflon s nerezovým opletením 
 
vnější opletení nerez dle AISI 304 testováno DVGW – pitné užití  
napojení poniklovaná mosaz 
provozní tlak DN 25 - 12 bar  
provozní tlak DN 40 - 6 bar 
provozní teplota max. 82 0C  
 
Napojovací hadice 
jmenovitá světlost DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 
délka 600mm 600mm 200mm 600mm 1000mm 1000mm 
převlečná matice x závit --- --- --- 1 ½“ x 1 ½“ --- 1 ½“ x 1 ½“ 
2 x převlečná matice 1“ x 3/4“ 1“ x 1“ 1“ x 1“ --- 1 ½“ x 1 ½“ --- 
      

obj.č. U0060 U0600 U0200 0601 001001A 001001 
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Potrubní, systémový oddělovač 
 
Dle platné DIN EN 1717 zajišťuje požadovaný standard pro oddělení instalace  
s hromadným zásobováním pitnou vodou od části s technologicky upravenou vodou.  
- pojistná patrona řízení diferenčního tlaku je z jednoho dílu,  

tímto je snadná povinná údržba 
- povolená montáž pod úroveň vodní hladiny 
 
Systémový oddělovač 
typ K20 K25 K32 K40 K50 
napojení 3/4“ 1“ 5/4“ 1 1/2“ 2“ 
průtok max., při ztrátě do 1bar, m3/hod 3,5 3,5 14,0 16,0 16,0 
stavební délka, mm 140 146 228 226 230 
stavební výška k ose potrubí, mm 138 138 178 178 178 
stavební výška celkem, mm 220 220 310 310 310 
odpad průměr D, mm 50 50 70 70 70 
max.provozní tlak bar 10 10 10 10 10 
max.provozní teplota 0C 60 60 60 60 60 
      
obj.č. AQ-20017 AQ-20018 AQ-20019 AQ-20020 AQ-20021 
 
 
Tří komorový systém 
klidový stav: vstupní a výstupní ventily jsou uzavřeny 
průtok vody: vstupní, výstupní ventil otevřen, odkalovací ventil uzavřen 
uzavírací stav: při zpětném sání vzrůstá diferenční tlak mezi 1. a 2. komorou, vstupní ventil se uzavírá a 

odkalovací ventil je otevřen, přepouštění tlak již od hodnoty okolo 0,14 bar 
jednoduchá údržba: dle DIN EN 1717 je povinnost pravidelné údržby, která je díky vyjímatelným regulačním  

členům přes horní díl snadná a rychlá 
 

Plastové potrubní propojení pro instalace samostatných úpraven vody 
 
slouží k realizaci kompletní, funkční instalace úpravny vody v lepeném plastu  
za podmínky instalační připravenosti.  
 
Rozsah dodávky je včetně: 
- provedení PVC lepený plast, PN 16 bar, t max.40 0C 
- uzavíracích ventilů pro vstup a výstup  
- by-passů, vč. vzorkovacího kohoutu 
- kotvícího materiálu, vč. manometrů 
- odpadní vedení PVC hadice 
- rozsah materiálu kalkuluje s napojovacími místy do 3m  
  od místa instalace úpravny 
- instalace jen konkrétní úpravny vody bez dalších filtračních 
  stupňů (např. čerpání, akumulace, dávkování, apod.) 
 
Potrubní plastové propojení 
dimenze napojení 1“ 1“ 1“ 5/4“ a 1 ½“ 2“ 
Q max, m3/hod 4,0 4,0 4,0 8,5 20 20 
provedení jednoduchá ano ano ano ano ano --- 
provedení duplexní --- --- --- ano --- ano 
provedení základní P1 + potr. odd. P2 + Jesco    
instalační armatury *) ano ano ano ano ne ne 
       

obj.č. **) AQ-P1 AQ-P2 AQ-P3 AQ-P4 AQ-P5 AQ-P7 
 

*)  k ceně plastového propojení je nutno dále započítat instalační armatury (montážní blok a 2ks napojovacích hadic) strana 5.03 
**) cena jen za materiál, bez vlastní práce s realizací, bez jízdních nákladů. Je vždy kalkulováno individuálně. 
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Potrubní, systémový oddělovač 
 
Dle platné DIN EN 1717 zajišťuje požadovaný standard pro oddělení instalace  
s hromadným zásobováním pitnou vodou od části s technologicky upravenou vodou.  
- pojistná patrona řízení diferenčního tlaku je z jednoho dílu,  

tímto je snadná povinná údržba 
- povolená montáž pod úroveň vodní hladiny 
 
Systémový oddělovač 
typ K20 K25 K32 K40 K50 
napojení 3/4“ 1“ 5/4“ 1 1/2“ 2“ 
průtok max., při ztrátě do 1bar, m3/hod 3,5 3,5 14,0 16,0 16,0 
stavební délka, mm 140 146 228 226 230 
stavební výška k ose potrubí, mm 138 138 178 178 178 
stavební výška celkem, mm 220 220 310 310 310 
odpad průměr D, mm 50 50 70 70 70 
max.provozní tlak bar 10 10 10 10 10 
max.provozní teplota 0C 60 60 60 60 60 
      
obj.č. AQ-20017 AQ-20018 AQ-20019 AQ-20020 AQ-20021 
 
 
Tří komorový systém 
klidový stav: vstupní a výstupní ventily jsou uzavřeny 
průtok vody: vstupní, výstupní ventil otevřen, odkalovací ventil uzavřen 
uzavírací stav: při zpětném sání vzrůstá diferenční tlak mezi 1. a 2. komorou, vstupní ventil se uzavírá a 

odkalovací ventil je otevřen, přepouštění tlak již od hodnoty okolo 0,14 bar 
jednoduchá údržba: dle DIN EN 1717 je povinnost pravidelné údržby, která je díky vyjímatelným regulačním  

členům přes horní díl snadná a rychlá 
 

Plastové potrubní propojení pro instalace samostatných úpraven vody 
 
slouží k realizaci kompletní, funkční instalace úpravny vody v lepeném plastu  
za podmínky instalační připravenosti.  
 
Rozsah dodávky je včetně: 
- provedení PVC lepený plast, PN 16 bar, t max.40 0C 
- uzavíracích ventilů pro vstup a výstup  
- by-passů, vč. vzorkovacího kohoutu 
- kotvícího materiálu, vč. manometrů 
- odpadní vedení PVC hadice 
- rozsah materiálu kalkuluje s napojovacími místy do 3m  
  od místa instalace úpravny 
- instalace jen konkrétní úpravny vody bez dalších filtračních 
  stupňů (např. čerpání, akumulace, dávkování, apod.) 
 
Potrubní plastové propojení 
dimenze napojení 1“ 1“ 1“ 5/4“ a 1 ½“ 2“ 
Q max, m3/hod 4,0 4,0 4,0 8,5 20 20 
provedení jednoduchá ano ano ano ano ano --- 
provedení duplexní --- --- --- ano --- ano 
provedení základní P1 + potr. odd. P2 + Jesco    
instalační armatury *) ano ano ano ano ne ne 
       

obj.č. **) AQ-P1 AQ-P2 AQ-P3 AQ-P4 AQ-P5 AQ-P7 
 

*)  k ceně plastového propojení je nutno dále započítat instalační armatury (montážní blok a 2ks napojovacích hadic) strana 5.03 
**) cena jen za materiál, bez vlastní práce s realizací, bez jízdních nákladů. Je vždy kalkulováno individuálně. 
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Dezinfekce filtračního lože změkčovacího filtru 
 
ochrana lože změkčovacího filtru proti bakteriálním zárodkům 
Solné vedení mezi solnou nádobou a změkčovacím filtrem se přeruší 
a propojí přes mezikus s elektrodami. Elektrody na vedení jsou 
propojeny nízkonapěťovým kabelem s trafem, kde se nastaví síla 
proudu dle objemu pryskyřičného lože. Systém je neustále pod 
napětím. Při nasávání NaCl, vzniká vodivé propojení a je vyráběn 
chlór s desinfekčními účinky. Bezobslužně a pravidelně.  
 

JHB - 3, ionizační elektrody   
typ JHB-3/1600 JHB-3/1700   
zasolovací systém 1600 1700   
     

obj. č. A-6971 A-6972   
 

 

Neutralizační filtr pro kondenzační kotle typ: AQ NKZ-6 
 

Popis funkce Filtr pracuje jako beztlaký průtočný filtr s náplní drceného dolomitického vápence, který se při styku s kyselým 
kondenzátem rozpouští a neutralizuje (zvyšuje pH) kondenzát tak, aby jej bylo možné vpouštět do kanalizace. 

Aplikace Filtr slouží k neutralizaci (zvýšení pH) zkondenzovaných par v komínovém tělese u kondenzačních kotlů.
Jeden filtr pro instalovaný topný výkon do 500 kW. Doba životnosti náplně max. jedna topná sezóna. 

Popis zařízení Válcová plastová nádoba je vybavena horním přívodem pro uchycení PE hadice dimenze ½“. Vývod pak ve 
spodní části napojení PE hadice dimenze ½“do kanalizace. Plnění a kontrola náplně dolomitického vápence 
přes horní volně dostupné víko. Filtr je plněn 6 l dolomitického vápence 

Instalace Filtr lze instalovat ukotvením do stěny popř. ukotvením do podlahy přes univerzální držák 
 
neutralizační filtr NKZ-6   

rozměry V x H x Š 450 x 250 x 210 mm  
hmotnost 7 kg  
otvory pro kotvící šrouby Ø 6mm  
napojení vstup / výstup – hadice ½“  
objem náplně dolomitického vápence 6 l  
   

objednací č. NKZ-6  
   

dolomitický vápenec, (náhradní náplň) 6 l  
   

obj.č. NKZ-DOL  
 
Armatury pro instalace rozvodů úpraven vody aquina. 
 

Membránové ventily PN10 
 

velikost 20x20 25x25 32x32 40x40 50x50 63x63 
DN 15 20 25 32 40 50 
průtok 1 m3/hod 2 m3/hod 4 m3/hod 6 m3/hod 10 m3/hod 15 m3/hod 
závit ½“ ¾“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 
       

obj.č. 122219 122061 121113 121207 121217 121162 
 
Rotametry PN16, (trubice polyamid, EPDM, PVC-U, PVDF plovák) 
 

typ SK-12 SK-20 SK-30 
D / napojení závit 32 / 1“ 50 / 1 ½“ 63 / 2“ 
průtok m3/hod 0,15 – 1,5 0,3 – 3,0 1,0 – 10,0 

    

obj.č. 198803734 198801904 198801908 
 
Solenoidní ventily PN16 
 

typ SV-20 SV-25 SV-40 
DN / napoj. závit 20 / ¾“ 25 / 1“ 40 / 6/4“ 
průtok  4 m3/hod 6 m3/hod 10 m3/hod 
    

obj.č. 22304 20494 20177 
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Filtrační hmoty, náplně filtrů, tabletová sůl, KAMIX 
 
název popis balné obj.č. 

TURBIDEX filtrační hmota pro mechanické vyčištění vody 
s účinností do 5 цm s atestem pro pitné vody 

papír. pytel   
28,0  l             
22,5  kg 

A8023-T 

    

filtrační písek 
jemný 

filtrační frakce 0,63 – 1,25 mm                      
propraný křemičitý písek pro filtraci mechanických 
nečistot z vody, 30 цm 

papír. pytel   
32,0  l              
50,0  kg 

19215 

    

filtrační písek 
hrubý 

filtrační frakce 1,0 – 4,0 mm                      propraný 
křemičitý písek pro filtraci mechanických nečistot 
z vody, 30 цm 

papír. pytel      
32,0  l              
50,0  kg 

19202 

    

Pyrolox speciální filtrační, oxidační písek pro 
odželezňovací filtry s možností redukce amonných 
iontů s atestem pro pitné vody 

papír. pytel     
14,1  l           
27,2  kg 

A8030-60 

    

Crystal Right speciální filtrační, oxidační hmota pro změkčení, 
odželeznění a odmanganování, redukce 
amonných iontů s atestem pro pitné vody 

papír. pytel       
28,3  l           
23,0  kg 

AS-CR100 

    

hmota MTM speciální filtrační, oxidační písek pro 
odželezňovací filtry s atestem pro pitné vody 

textil. pytel    
28,3  l                
24,0  kg 

HZ-14 

    

Greensand plus speciální filtrační, oxidační písek pro 
odželezňovací filtry 

textil. pytel       
28,3  l               
24,0  

81.005.01 

    

Marathon C cation filtrační náplň pro změkčovací filtry s atestem pro 
pitné vody 

PE pytel        
25,0  l               
21,0  kg 

HZ-4 

    

Amberlite MB20 filtrační náplň pro demineralizační filtry     (mix-
bed) 

PE pytel         
25,0  l           
21,0  kg 

MB20 

    

dolomitický 
vápenec 

drcený vápenec pro neutralizaci odpadních vody papír. pytel       
55,0  l           
50,0  kg  

21196 

    

aktivní uhlí filtrační náplň pro pitné aplikace a redukci chlóru PE pytel         
52,0  l              
26,0  kg 

19400 

    

tabletová sůl čistá tabletovaná sůl s obsahem NaCl 99,9%, 
lisované tablety speciálně určené pro regenerace 
změkčovacích filtrů 

PE pytel         
25,0  kg  

19200 

    

tabletová sůl čistá tabletovaná sůl s obsahem NaCl 99,9%, 
lisované tablety speciálně určené pro regenerace 
změkčovacích filtrů 

paleta              
40 ks PE pytlů 
1000  kg 

19200 

    

KAMIX  rozpouštěč vodního kamene, vysoce účinný 
krystalický prášek k ředění vodou 1:10 až 1:20. 
Ekologický a šetrný k materiálům. 

PE sáček          
1,0  kg  

19528 

    

KAMIX  rozpouštěč vodního kamene, vysoce účinný 
krystalický prášek k ředění vodou 1:10 až 1:20. 
Ekologický a šetrný k materiálům. 

PE pytel          
25,0  kg  

19529 
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Filtrační hmoty, náplně filtrů, tabletová sůl, KAMIX 
 
název popis balné obj.č. 
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KAMIX – šetrné, ekologické a 100% odstranění vodního kamene 
 
Kdy vůbec uvažovat o aplikaci s prostředkem KamiX 
 

a) jste držiteli certifikátu ISO 14001 
b) odkazujete se na plnění podmínek legislativy EU 
c) prezentujete ekologický přístup své společnosti 
d) nejste lhostejní k dopadům na životní prostředí 
e) chcete minimalizovat agresivní účinky roztoků kyseliny solné na čištěné předměty 
 
Výhody aplikace KamiX 
 

1. manipulace, doprava, skladování 
KamiX je dodáván v práškové podobě, což znamená standardní podmínky bez omezení pro dopravu materiálu, 
manipulaci a požadavky na skladování. Bez vícenákladů. 
 

2. jednoduchá manipulace při aplikaci, lze provést svépomocí 
KamiX se ředí vodou až v okamžiku aplikace, KamiX není látka nebezpečná, lze tedy provádět osobami bez nutnosti 
zvláštního oprávnění pro nakládání s chem.látkami, můžete tedy využít své pracovníky při zachování standardních 
bezpečnostních pokynů. 
 

3. Prostředek je na ekologické bázi 
je bezpečný vůči lidskému zdraví, šetrný vůči přírodě, lze bezpečně a jednoduše likvidovat pouze případným upravením 
hodnoty pH. KamiX svým složením, podmínkami pro manipulaci a práci s ním, splňuje platné enviromentální požadavky 
dle předpisů EU. 
 

4. šetrný na čištěné materiály 
Použité inhibitory v KamiX-u jsou naprosto inertní a šetrné vůči běžně používaným materiálům a těsněním. Pouze se 
nedoporučuje aplikace na zinek, ( obecný problém všech dostupných přípravků ). 
 

5. ekonomika 
V porovnání se srovnatelnými zahraničními prostředky je KamiX cenově bezkonkurenčně nejvýhodnější. Oproti aplikacím 
s běžnou kyselinou solnou ve výsledku šetříme externí náklady za nakládání s nebezpečnou látkou při dopravě, 
manipulaci, následnou likvidaci a v neposlední řadě šetříme investice za poškozené a zničené díly a zařízení po čištění 
tímto zatím standartním postupem. 
 
 
 

balné / příprava prostředku KAMIX KAMIX 
gramáž 1 kg 25 kg 
balné PE sáček PE pytel 
objem čistícího roztoku 10 – 20 l 250 – 500 l 
   

obj.č. 19528 19529 
 
 
1. Použití 

 

Prostředek KAMIX má velmi široké použití v procesech čistění usazenin vodního původu. 
V průmyslu se KAMIX používá především k čistění kotlů od usazenin kamene. Nachází rovněž široké použití 
k čistění tepelných výměníků typu JAD, deskových aj., teplárenských instalací a ústředního vytápění, systémů 
chlazení, vstřikovacích lisů, chemických reaktorů a všech druhů zařízení, kde protékající voda zanechává usazený 
kámen. Ve stavebnictví se KAMIX používá k odstraňování usazenin zednické malty z klinkrů, terakoty, bazénů, 
brouzdališť aj. Vzhledem k výjimečné účinnosti a skutečnosti, že to není toxický prostředek nachází KAMIX 
uplatnění dokonce v domácnostech k čistění konvic, kávovarů, průtokových ohřívačů, bojlerů, automatických praček 
a sanitárních zařízení, např. umyvadel, záchodů aj.. 
 

2. Popis prostředku 
 

KAMIX je prostředkem vyráběným na bázi organických kyselin. Dodatečně v prostředku se nachází řada inhibitorů 
zamezujících reakcím prostředku s kovy a látky usnadňující odstraňování produktů koroze kovů. 
Běžným balením je polyetylénový pytel s 25 kg prostředku. Dostupný je rovněž v pytlích 1 kg a malých krabičkách 
150 g a 50 g. Prostředek má bílou barvu, co usnadňuje přepravu a skladování. Navíc je pevnou látkou, proto 
veškeré operace s prostředkem jsou naprosto bezpečné ve srovnání s tradičně používanou kyselinou solnou nebo 
jinými prostředky, které jsou tekuté. KAMIX se stává tekutinou v místě spotřeby, kde se připravuje čistící roztok. 
Doporučená koncentrace roztoku je 10%, tj. 1 kg KAMIX-u na 9 litrů vody. Možnost použití jiných koncentrací viz bod 
5.1. 
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KAMIX – šetrné, ekologické a 100% odstranění vodního kamene 
 
3. Korozivní účinek na kovy 
 

Zkoušky korozivního účinku KAMIX-u byly provedeny na běžných kovech používaných v průmyslu, tj.černá ocel 10 
bx., nerezavějící ocel 1H18N9T, hliník, mosaz, měď, zinek. 
 

3.1  Metoda stanovení korozivního účinku 
Pro stanovení korozivního účinku byla použita metoda tzv. kupónové korozimetrie, tj. hmotnostní metoda. Spočívá 
ve výpočtu hmotnosti vzorku v přepočtu na jednotku plochy povrchu a dobu expozice. Před zkouškou byla změřena 
plocha vzorků, následně byly leptány a váženy. Po expozici byly zkontrolovány, zváženy a následně byly z nich 
odstraněny produkty koroze a opět byly zváženy. Leptání vzorků bylo provedeno v souladu s přílohou normy PN- 
78/H- 04610. Vzorky kovů byly ponořeny do 10% roztoku KAMIX-u, který byl udržován v teplotě 50ºC. Doba 
expozice činila 6 hodin. 
 

Byly získány následující výsledky: 
 

Druh kovu Rychlost koroze g/m2 x h Rychlost koroze g/mm x h 
černá ocel  8.65 0.002 
nerez ocel 0.35 pod  0.001 
měď  0.36 pod 0.001 
mosaz 0.52 0.001 
hliník 1.39 0.001 
zinek (*) - - 

  

(*) – korozivní účinek na zinek je natolik velký, že nedoporučujeme používání KAMIX-u v zařízeních, kde je použit 
zinek. V případě použití prostředku na zinkovaná zařízení je třeba počítat s možností odstranění vrstvy zinku. Jde o 
obecný problém všech čistících přípravků. Jak vyplývá z uvedených výsledků měření, korozivní účinek KAMIX-u na 
kovy je zanedbatelný. Je třeba pamatovat, že KAMIX se stýká z povrchem kovů teprve po odstranění usazenin 
kamene, proto doba kontaktu prostředku s kovem je výrazně kratší, než doba čištění. 

 
4. Reaktivita prostředku KAMIX 
 

Pro správnou volbu technologie čištění a možnost odhadu spotřeby chemikálií byla provedena řada zkoušek 
účinnosti prostředku v různých podmínkách. 
Zkoušky byly provedeny na typickém kotelním kameni, složení kterého je v převážné míře uhličitanové. Přibližné 
složení zkoušeného kamene uvádíme v následujícím přehledu: 

  

Chemické složení usazeniny:  
Křemen jako SiO2 0,20 %  
Železo jako Fe2O3  0,08 %  
Mangan jako Mn3O4  0,04 %  
Vápník jako CaO 55,60 %  
Hořčík jako MgO 0,44 %  
Sodík jako Na2O 0,03 %  
Síra jako SO3 0,28 %  
Uhličitany jako CO2 42,20 %  
 
4.1. Rychlost a výkon reakce 
 

V závislosti na charakteru kamene 1.2 – 1.5 kg KAMIX-u rozpouští 1 kg kotelního kamene avšak vzhledem 
k logaritmickému charakteru rychlosti reakce (viz obr. níže), z technického hlediska, aby reakce po celou dobu čištění 
probíhala rychle, je třeba používat 2 – 2.5 kg KAMIX-u na 1 kg usazeniny. Jak je vidět na níže uvedeném obrázku, 
s použitím malého přebytku prostředku čas reakce se bude prodlužovat (křivka I) a použití většího přebytku 
prostředku a recirkulace roztoku způsobuje, že rychlost reakce je téměř lineární až do úplného rozpuštění usazeniny 
(křivka II). 

Průběh rozpouštění usazeniny 

úbytek 
hmotnosti 
(%) 

                                       I. Reakce bez recirkulace, přebytek 1.5 kg KAMIX-u   
                                          / 1 kg usazeniny 

                                      II. Reakce s recirkulací, přebytek 2.3 kg KAMIX-u  
                                          / 1 kg usazeniny 
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s použitím malého přebytku prostředku čas reakce se bude prodlužovat (křivka I) a použití většího přebytku 
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                                       I. Reakce bez recirkulace, přebytek 1.5 kg KAMIX-u   
                                          / 1 kg usazeniny 

                                      II. Reakce s recirkulací, přebytek 2.3 kg KAMIX-u  
                                          / 1 kg usazeniny 
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Na základě zkoušek bylo vypočítáno, že průměrná lineární rychlost rozpouštění typického uhličitanového kamene je 
0.25 cm/h. Z toho vyplývá, že pokud kamen má tloušťku 1 cm, pro odhad množství KAMIX-u a doby potřebné 
k očištění 1 m2 plochy je možný výpočet: 

- hustota kamene cca 2g/cm3 
- 1 m2 = 10 000 cm2 
- 10 000 cm2 x 2g/cm3 = 20 kg usazeniny na 1 m2 
- množství KAMIX-u – 20 x 2.3 = 46 kg 
- doba čištění – 1 cm: 0.25 cm/h = 4 hodiny 

 

Doporučujeme, před zahájením čištění je třeba pokaždé provést zkoušku rozpustnosti kamene KAMIX-em 
v laboratorním měřítku, aby mohla být stanovení hustota, rychlost a poddajnost pro místní podmínky čištěné 
instalace. 

 
4.2. Vliv teploty na dobu čištění 
 

V této zkoušce byla stanovena rychlost reakce při teplotě cca 50ºC a při pokojové teplotě, tj.cca 20ºC. Výsledky této 
zkoušky jsou uvedeny na grafu: 

 

Rychlost rozpouštění usazeniny  
v závislosti na teplotě i čase 
 

úbytek 
hmotnosti 
(%) 

1. teplota roztoku 55ºC 
2. teplota roztoku 20ºC 

 
T1

50% = 23 min T2
50%=56 min 

T1
60%=35 min T2

60%=105 min  
 
 
  
  
                                                                  T150%  T160% T250%  T260%     čas (min) 
 

Z uvedených výsledků vyplývá, že teplota, ve které provádíme čištění má velký vliv na rychlost reakce. Jak je vidět 
z grafu, doba rozpouštění 50% hmoty usazeniny je více než dvojnásobně delší při pokojové teplotě a pokud 
porovnáme dobu rozpouštění 60% hmoty usazeniny, tato doba se prodlužuje trojnásobně. Z toho důvodu pro 
zkrácení doby čištění je třeba udržovat čistící roztok v teplotě 50 - 70ºC. Je možné použití cirkulační nádrže 
s ohřívačem nebo lehce nahřát kotel v případě čištění kotle. 
 
4.3. Vliv koncentrace prostředku 
 

Pro porovnání, jaký vliv má koncentrace prostředku na rychlost reakce, bylo provedeno srovnávací čištění při teplotě 
50ºC s koncentrací 10% a 5%. Graf ukazuje výsledky: 
 

Rychlost rozpouštění usazeniny v závislosti na koncentraci prostředku 
 
úbytek 
hmoty 
(%) 
 

1. Koncentrace prostředku 10% 
2. Koncentrace prostředku 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

čas (min) 
 
 

Aktivita roztoků v obou případech byla téměř stejná, s nepatrnou převahou roztoku 10%. Z toho vyplývá závěr, že 
pokud čistíme zařízení, kde množství kamene je malé ve vztahu k jeho objemu, můžeme použit nižší koncentrace 
KAMIX-u, než doporučené. 
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4.4. Vliv použití dodatečného míchání 
 

V této zkoušce bylo použito takové množství prostředku, aby rozpustil úplně usazeninu. V prvním případě čištění se 
provádělo plně ve statických podmínkách, v druhém bylo použito dodatečně vysokootáčkové míchadlo v zařízení 
s cílem dosáhnout větší turbulenci čistícího roztoku. Výsledky této zkoušky ukazuje graf: 

 

Křivka rozpouštění ve statických a dynamických podmínkách 
 

úbytek 
hmoty 
(%) 

 
 
 

1. Dynamické podmínky 
2. Statické podmínky 

 
 
 
 
 
 

čas (min) 
 

Výsledky jsou poměrně překvapující. Samozřejmě ve statických podmínkách rychlost reakce je menší, ale rozdíl 
těchto rychlostí nepřesahuje 10%, což v technických podmínkách čištění nemá větší význam. Z toho vyplývá, že 
konvekce roztoku vyvolaná intenzívním vylučováním plynů, je schopná nahradit dodatečnou cirkulaci. To znamená, 
že pokud množství prostředku v daném zařízení je dostačující pro rozpuštění usazeniny, použití cirkulačního 
čerpadla není nutné. 
 
4.5. Technologie čištění 
 

Na základě shromážděných zkušeností je možné určení obecných předpokladů technologie čištění instalací 
s použitím prostředku KAMIX: 
 

- doporučená koncentrace 10%, pokud objem zařízení je velký a množství  kamene k odstranění malé, je třeba 
zvolit takovou koncentraci prostředku, aby čistící roztok vyplnil celé zařízení. 

- Teplota procesu 50 - 70ºC 
- Během procesu čištění se vylučuje velké množství plynů, proto je třeba zajistit dobré odvzdušnění zařízení. 
- Použitý roztok nejčastěji nevyžaduje dodatečné zpracování a po rozředění může být odveden do kanalizace. 

V případě, kdy pH roztoku je nízké, je třeba ho neutralizovat pomocí vápna. 
- Schéma čistící instalace je uvedeno na obrázku níže. 
 

Instalace se sestává z rozdělávací nádrže, vybavené ohřívačem a rotačním míchadlem. Nádrž musí být 
kyselinovzdorná. Dalším prvkem je cirkulační čerpadlo v provedení K.O. Velikost čerpadla a velikost nádrže záleží na 
velikosti čištěného zařízení. Nádrž musí mít rovněž koš nebo hrubý filtr pro zachycování nezpracovaných zbytků 
kamene z čištěného zařízení a musí umožňovat vypouštění splašků. 

Principiální schéma čistícího okruhu 
 
 
legenda: 
 
1. filtrační koš 
2. rozdělávací nádrž 
3. elektrické míchadlo  
    (nebo ruční) 
4. elektrický ohřívač  
    (nebo parní) 
5. cirkulační čerpadlo 
6. tepelný výměník  
    (nebo jiné čištěné zařízení) 
 
 
 

          odpad 
 

          odpad      

05 Aquina prislusenstvi, filtracni hmoty, komponenty.indd   10 01.09.2017   13:00:51



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 A5.10
 

KAMIX – šetrné, ekologické a 100% odstranění vodního kamene 
 

4.4. Vliv použití dodatečného míchání 
 

V této zkoušce bylo použito takové množství prostředku, aby rozpustil úplně usazeninu. V prvním případě čištění se 
provádělo plně ve statických podmínkách, v druhém bylo použito dodatečně vysokootáčkové míchadlo v zařízení 
s cílem dosáhnout větší turbulenci čistícího roztoku. Výsledky této zkoušky ukazuje graf: 
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úbytek 
hmoty 
(%) 
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2. Statické podmínky 

 
 
 
 
 
 

čas (min) 
 

Výsledky jsou poměrně překvapující. Samozřejmě ve statických podmínkách rychlost reakce je menší, ale rozdíl 
těchto rychlostí nepřesahuje 10%, což v technických podmínkách čištění nemá větší význam. Z toho vyplývá, že 
konvekce roztoku vyvolaná intenzívním vylučováním plynů, je schopná nahradit dodatečnou cirkulaci. To znamená, 
že pokud množství prostředku v daném zařízení je dostačující pro rozpuštění usazeniny, použití cirkulačního 
čerpadla není nutné. 
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Na základě shromážděných zkušeností je možné určení obecných předpokladů technologie čištění instalací 
s použitím prostředku KAMIX: 
 

- doporučená koncentrace 10%, pokud objem zařízení je velký a množství  kamene k odstranění malé, je třeba 
zvolit takovou koncentraci prostředku, aby čistící roztok vyplnil celé zařízení. 

- Teplota procesu 50 - 70ºC 
- Během procesu čištění se vylučuje velké množství plynů, proto je třeba zajistit dobré odvzdušnění zařízení. 
- Použitý roztok nejčastěji nevyžaduje dodatečné zpracování a po rozředění může být odveden do kanalizace. 

V případě, kdy pH roztoku je nízké, je třeba ho neutralizovat pomocí vápna. 
- Schéma čistící instalace je uvedeno na obrázku níže. 
 

Instalace se sestává z rozdělávací nádrže, vybavené ohřívačem a rotačním míchadlem. Nádrž musí být 
kyselinovzdorná. Dalším prvkem je cirkulační čerpadlo v provedení K.O. Velikost čerpadla a velikost nádrže záleží na 
velikosti čištěného zařízení. Nádrž musí mít rovněž koš nebo hrubý filtr pro zachycování nezpracovaných zbytků 
kamene z čištěného zařízení a musí umožňovat vypouštění splašků. 

Principiální schéma čistícího okruhu 
 
 
legenda: 
 
1. filtrační koš 
2. rozdělávací nádrž 
3. elektrické míchadlo  
    (nebo ruční) 
4. elektrický ohřívač  
    (nebo parní) 
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Řídící ventil typ: BNT 
BNT 650T 

 
 

BNT 1650T / 1650F 

 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil BNT obj.č. 

BNT 650T/1600, časové řízení 1“, mechanika, 1-12 dní BNT 650T 
BNT 1650T/1600, čas.řízení 1“, elektronik BNT 1650T 
BNT 1650F/1600, objem.ř. 1“, elektronik BNT 1650F 
 
Upozornění, v ceně ventilu je zahrnuto:  - horní filtrační koš     

- stoupací trubka se spodním košem 
- sání 1600 (aircheck) 

 
příslušenství :  obj.č. 

stoupací trubka se spodním košem 25648 
sání 1600 (aircheck) 18169 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
 
 

Řídící ventil typ: Fleck 5600 SXT 
 
 

Fleck 5600 SXT 

 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil Fleck obj.č.

Fleck 5600 SXT, časové řízení, 1“, elektronik 5600/1600/5
Fleck 5600 SXT, objemové řízení, 1“, elektronik 5600/1600/11
 
Upozornění: v ceně ventilu je zahrnuto:  - horní filtrační koš     

- stoupací trubka se spodním košem 
- sání 1600 (aircheck) 

 
příslušenství :  obj.č. 

stoupací trubka se spodním košem 25645 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
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Řídící ventil typ: Fleck 9100 SXT duplex 
 
 
 
 
 
řídící ventil Fleck obj.č. 

Fleck 9100 SXT, duplex, objemové řízení, 1“, elektronik, vodoměr ¾“, propojovací 
plastové trubky 9“ 

9100/1600/4 

Fleck 9100 SXT, duplex, objemové řízení, 1“, elektronik, vodoměr ¾“, propojovací 
plastové trubky 16“ 

9100/1600/5 

 
 
Upozornění, v ceně ventilu 9100 SXT je zahrnuto: - 2x horní filtrační koš
 - 2x stoupací trubka se spodním košem 
 - 1x sání 1600 (aircheck) 
 - platové propojení mezi filtry č.1 a č.2 
  
příslušenství :  obj.č. 

9100 SXT propojení mezi filtry plastovým potrubím --- 
stoupací trubka se spodním košem / 1ks 25645 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
 

 
 

Řídící ventil typ: Fleck 7700 SXT  
 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil Fleck obj.č. 

7700/1600, časové řízení, SXT – elektronik, HF, 5/4“ 7700/1600/1 
7700/1600, objemové řízení, SXT –  elektronik, HF, 5/4“ 7700/1600/2 
 
Upozornění, v ceně ventilu 7700 SXT je zahrnuto:  - horní filtrační koš 

- HF stoupací trubka 5/4“ se spodním košem 
- sání 1600 (aircheck)  

 
příslušenství :  obj.č. 

stoupací trubka se spodním košem HF, 5/4“ 40924 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
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Řídící ventil typ: Fleck 9100 SXT duplex 
 
 
 
 
 
řídící ventil Fleck obj.č. 

Fleck 9100 SXT, duplex, objemové řízení, 1“, elektronik, vodoměr ¾“, propojovací 
plastové trubky 9“ 

9100/1600/4 

Fleck 9100 SXT, duplex, objemové řízení, 1“, elektronik, vodoměr ¾“, propojovací 
plastové trubky 16“ 

9100/1600/5 

 
 
Upozornění, v ceně ventilu 9100 SXT je zahrnuto: - 2x horní filtrační koš
 - 2x stoupací trubka se spodním košem 
 - 1x sání 1600 (aircheck) 
 - platové propojení mezi filtry č.1 a č.2 
  
příslušenství :  obj.č. 

9100 SXT propojení mezi filtry plastovým potrubím --- 
stoupací trubka se spodním košem / 1ks 25645 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
 

 
 

Řídící ventil typ: Fleck 7700 SXT  
 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil Fleck obj.č. 

7700/1600, časové řízení, SXT – elektronik, HF, 5/4“ 7700/1600/1 
7700/1600, objemové řízení, SXT –  elektronik, HF, 5/4“ 7700/1600/2 
 
Upozornění, v ceně ventilu 7700 SXT je zahrnuto:  - horní filtrační koš 

- HF stoupací trubka 5/4“ se spodním košem 
- sání 1600 (aircheck)  

 
příslušenství :  obj.č. 

stoupací trubka se spodním košem HF, 5/4“ 40924 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
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Řídící ventil typ: Clack WS 1 
Clack TC 

 
Clack Cl 

 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil Clack obj.č. 

Clack WS1, TC, časové řízení, 1“, elektronik 370100 
Clack WS1, Cl, objemové řízení, 1“, elektronik 370110 
 
Upozornění, v ceně ventilu je zahrnuto:  - horní filtrační koš     

- stoupací trubka se spodním košem 
- sání 1600 (aircheck) 

 
příslušenství :  obj.č. 

trojcestný motorizovaný ventil MAV 1 370524 
stoupací trubka se spodním košem 25645 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
 
 

Řídící ventil typ: Clack T1 Twin 
 Clack Twin 

 
 
 
 
 
 
 
 
řídící ventil Clack obj.č. 

Clack T1 Twin, objemové řízení, 1“, elektronik do velikosti tank 10“ 370350 
Clack T1 Twin, objemové řízení, 1“, elektronik pro tanky 12“-13“ 370351 
Clack T1 Twin, objemové řízení, 1“, elektronik pro tank 14“-18“ 370352 
 
Upozornění v ceně ventilu T1 Twin je zahrnuto: - 2x horní filtrační koš
 - 2x stoupací trubka se spodním košem 
 - 1x sání 1600 (aircheck) 
 - propojení mezi filtry – plastové potrubní propojení 
  
příslušenství :  obj.č. 

T1 Twin propojení mezi filtry plastovým potrubím --- 
stoupací trubka se spodním košem / 1ks 25645 
sání 1600 (aircheck) 18168 
solankové vedení 1600  /  1m 7999004 
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Canature sklolaminátové filtrační tanky s podstavcem 
 
 
filtrační tank horní závit 2 ½“  

typ  objem / ltr. obj.č.  
CPV - 835  23,60 CPV-835  
CPV - 1035  38,30 CPV-1035  
CPV - 1054  61,00 CPV-1054  
CPV - 1248  78,54 CPV-1248  
CPV - 1354  105,70 CPV-1354  
CPV - 1465  148,00 CPV-1465  
CPV - 1665  188,60 CPV-1665  

  

filtrační tank horní závit 4“  
typ  objem / ltr. obj.č.  
CPV - 1465  148,00 CPV-1465-4  
CPV - 1665  188,60 CPV-1665-4  
CPV - 1865  257,00 CPV-1865-4  
CPV - 2162  330,00 CPV-2162-4  
CPV - 2472  494,00 CPV-2472-4  

  
 
 

sklolaminátové filtrační tanky s podstavcem - rozměry 
 
tank horní závit 2 ½“  

typ 
rozměry  

A B D  
835 897 891 205  
1035 893 891 258  
1054 1381 1378 258  
1248 1232 1218 307  
1354 1398 1384 335  
1465 1674 1624 366  
1665 1706 1656 411  

 
 

tank horní závit 4“  

typ 
rozměry  

A D  
1465 1674 366  
1665 1706 411  
1865 1722 491  
2160 1655 555  
2162 1721 555  
2469 1837 611  
2472 1918 611  
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sklolaminátové filtrační tanky s podstavcem - rozměry 
 
tank horní závit 2 ½“  

typ 
rozměry  

A B D  
835 897 891 205  
1035 893 891 258  
1054 1381 1378 258  
1248 1232 1218 307  
1354 1398 1384 335  
1465 1674 1624 366  
1665 1706 1656 411  

 
 

tank horní závit 4“  

typ 
rozměry  

A D  
1465 1674 366  
1665 1706 411  
1865 1722 491  
2160 1655 555  
2162 1721 555  
2469 1837 611  
2472 1918 611  
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Solné nádoby, kabinety, příslušenství 
 
solná nádoba BTR 1  

typ objem / ltr. obj.č.  
BTR-100 100 BTR-100  

BTR-145 150 BTR-145  
    

cena obsahuje: solné dno   
solná trubka Ø100 mm s víčkem   
přepadové koleno ½“   

 
 

 
    

solná nádoba BTR 2  
typ objem / ltr. obj.č.  
BTR-200 200 BTR-200  

     

cena obsahuje: solné dno   
solná trubka Ø100 mm s víčkem   
přepadové koleno ½“   

 
rozměry solné nádoby 
typ objem / ltr. průměr „D“ výška „V“  
BTR-100 100 450 940  
BTR-145 150 500 1060  
BTR-200 200 550 1160  

 
plovákový ventil typ obj.č.   

plast mini kabinet SMK SV-2  
plast kombi kabinety WMK, WK a sol.nád. do 200l, z.1600  SV-3  
plast maxi solné nádoby od 250l, zasolení 1600  SV-7  
plast SBV 2350, 1“, zasolení 1700 SV-5  
horká voda, mosaz, solné nádoby do 200l, zasolení 1600  SV-9  
     

kabinety ke změkčovacím filtrům  

typ  kap. 0dH x m3 obj.č.  
SMK  20 CS8L-0713  
WMK  40 CS4H-0817  
WK Standard  60 - 80 CS4H-0835  
WK Standard  100 - 120 CS3L-1035  

     

cena obsahuje: kabinet balen v kartonu  
mimo SMK víko kabinetu  
filtrační tank  
solnou trubka s víčkem  
stoupací trubka se spodním filtračním košem  

ostatní  
položka  obj.č.  
solné vedení 1600 / 1m  7999004  
solné vedení 1710 / 1m  808504  
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Automatická kontinuální kontrola výstupní tvrdosti vody typ: AQWM  
 
Princip činnosti – popis funkce 
Zařízení kontinuálně hlídá tvrdost vody v potrubí, tím je 
zajištěna ochrana před průnikem tvrdé vody. Zařízení je 
vybaveno senzorem tvrdosti, který pracuje na principu 
detektoru 
 
Zařízení je vybaveno elektronickým řízením, které lze dle 
aplikace flexibilně nastavit. Při zjištění průniku tvrdé vody 
ukazuje přístroj hlášení a dále má dva kontakty pro výstupní 
alarmové hlášení. 
 
Při aktivaci senzoru tvrdou vodou je senzor poté propláchnut 
solným roztokem. Spotřeba soli je minimální. Další 
chemikálie nejsou nutné.  
 
Zapojení: 
Zařízení je paralelně zapojeno k napojovacímu vedení 
s regulátorem tlaku, který je instalován na potrubí s měkkou 
vodou a umožňuje změnou tlaku průtok měřené vody přes 
přístroj. Velikost napojovacího vedení a typ zařízení je dán 
průtokem – výkonem změkčovacího filtru.  
 
Přívod solného roztoku pro reaktivaci senzoru lze aplikovat 
ze solné nádoby změkčovacího filtru, popř. ze 
samostatného zásobníku. 
 
         instalační schéma 
 
Technická data:               

rozměry 200 x 250 x 75mm 
regulátor průtoku DN25 / DN40 / DN50 
el. napojení 230V/12V 50Hz 
alarmové výstupy 2x paralelní 
pracovní teplota, max. 35 0C 
pracovní tlak 2,0 – 6,0 bar 
 
 
Provedení: 

typ  obj.č. 
AQWM napojení DN25  3001401 
AQWM napojení DN40  3001402 
AQWM napojení DN50  3001403 
 

napojení s reg. tlaku 
 
řídící jednotka 
 
 

ovládací tlačítka 
 
LED zelená – měkká v.  
 
 
LED červená - alarm 

 
napojení  
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Poznámky 
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