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Armatury, výbava malých změkčovacích filtrů 
 
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 
 

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 

 
 

Chlorátor typ JHB 
 
Produkce zbytkového chlóru elektrolytickou reakcí při rozkladu NaCl, ke 
kterému dochází při nasávání solného roztoku přes solankové vedením při 
každé regeneraci filtru využívající roztok NaCl. 
 
1) jednoduchá instalace na solankové vedení dimenze 1600 
2) nastavitelný rozsahu produkce chlóru 1 – 70 min. 
3) napájení 12V – 650 mA, pro řídící ventily BNT dodávka bez trafa 
 
 

typ JHB-BNT JHB-03 

řídící ventil BNT ano ne 

napájecí trafo 12V ne ano 
   

obj.č. A-6973-BNT A-6973 

 
 

Alarm nedostatku regenerační soli typ SALZ-01   
 
1) pro solné nádoby do velikosti200l 
2) jednoduchá instalace do solné nádoby, uchycení na solnou trubku 
3) délka kabelu umožňuje instalaci na většinu solných nádoba na trhu 
4) napájení z baterie s funkcí světelného a zvukového alarmu s nízký odběrem 
 

typ SALZ-01 
  

obj.č. A-6980 

 


