CENOVĚ VÝHODNÉ FILTRY SYR DUO A DUO HOT

Perfektně filtrovaná voda,
horká nebo studená – filtry se zpětným
proplachování SYR DUO a DUO Hot
왎 Robustní filtry se zpětným proplachováním
s omezovačem tlaku nebo bez omezovače
tlaku pro studenou (modrá, do 30 °C) a
teplou vodu (červená, do 80 °C)

80 ° C

왎 Jednoduché, přímé
připojení hadic

30 ° C

왎 Kompaktní a cenově
výhodné

K dodání také
v provedení jen
s výplachem a to
jak s nebo bez
redukčního ventilu.

왎 Bezpečně chrání domácí
instalaci před cizími
částečkami jako jsou
škodlivé částečky rzi
왎 Chrání před drahými
následnými škodami

Kompletní ochrana pro domovní instalaci:
SYR DUO nabízí spolehlivou kvalitu SYR a
vynikající poměr ceny a výkonu. Tím je
SYR DUO vysoce hodnotnou alternativou ke
svíčkovým filtrům.

왎 Příruby otočné o 360°
왎 Filtr včetně připojovací
příruby
®

Nové filtry se zpětným proplachování
SYR DUO: Lepší než jakýkoliv svíčkový filtr
I při takto výhodné ceně se nemusíte u SYR DUO DFR a FR obejít
bez obvyklých chytrých detailů SYR – ať pro studenou nebo pro
teplou vodu do 80 °C.
Všechny filtry DUO (FR bez omezovače tlaku, DFR
s omezovačem tlaku) mají na krytce malé modré
kolečko, pomocí které lze nastavit příští termín
zpětného proplachování.

předem smontován, dodává se s odpovídajícími
připojovacími přírubami a je otočný o 360°.

Pomocí speciální techniky kaskádového filtru
můžeme těleso filtru udržovat velmi malé a celou
armaturu udržet prakticky kompaktní. A jako
vždy myslel SYR také na montáž: SYR DUO je

Jak u modrého, tak také u červeného SYR DUO
nabízejí armatury v provedení DFR s omezovačem tlaku chytrý „systém Click-fix„: Omezovač
tlaku lze jednoduše vytáhnout, nastavit a znovu
zasunout. Oba SYR DUO DFR s integrovaným
omezovačem tlaku dodáváme s manometrem.

Každá připojovací příruba je otočná o 360°:
Tak lze dosáhnout libovolného směru průtoku

Funkce připomenutí | Praktické rychlé
nastavení: Pomocí malého modrého kolečka pro
správný termín zpětného proplachování.

Omezovač tlaku | Chytré zacvaknutí:
Krytku omezovače tlaku vytáhnout jako jeden
kus, nastavit tlak, krytku zaklapnout zpět, hotovo.

Kulový ventil | Rychlý a komfortní: Zpětné
proplachování s osvědčeným kulovým ventilem
SYR.

Technické údaje
Filtry se zpětným proplachováním SYR DUO DFR a FR nabízejí:
Max. provozní teplota
Dolní propustná šířka
Max. provozní tlak
Regulovatelný výstupní tlak (DFR)
Manometr výstupního tlaku (DFR)

Objednací čísla
DUO DFR
DUO FR
DUO DFR

9.2314.14 0713 Technické změny vyhrazeny

DUO FR

DN 20
DN 25
DN 20
DN 25
DN 20
DN 25
DN 20
DN 25

30° C/80° C
90 μm
16 barů
1,5 – 6 barů
0 – 10 barů
DFR s integrovaným
omezovačem tlaku

2314.20.000
2314.25.000
2314.20.001
2314.25.001
2314.20.004
2314.25.004
2314.20.005
2314.25.005

왎 Zamezení funkčních poruch částečkami na přítoku jako
např. škodlivý rez
왎 Spolehlivě čistá voda
왎 Splnění předpisů DIN
왎 Ochrana instalace před poškozením kolísáním tlaku
왎 Ochrana před bodovou korozí a korozí
왎 Příruby otočné o 360°
왎 Systém Click-fix pro rychlé a flexibilní nastavení tlaku
왎 Jednoduché připojení díky otočnému systému přírub
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