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Filtr Antypiaskowy dyskowy
1cal do pompy Włoski
Cena

109,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

FILTRANTY/1

Producent

Producent POLSKI

Opis produktu

Filtr dyskowy, antypiaskowy służy do efektywnego oczyszczania wody z piasku i zanieczyszczeń wielkości do 120 mikronów. Dzięki zastosowaniu
tego filtra zabezpieczamy pompę przed zatarcie się wirników a co za tym idzie pompa hydroforowa wydłuży swoją żywotność.
Odkręcając dolną pokrywę od filtra możemy w bardzo łatwy sposób wyjąć i wypłukać wkład pod bieżącą wodą.

Filtr antypiaskowy przeznaczony jest do zabezpieczenia całego układu instalacji wodnej. Począwszy od pompy ssącej poprzez
rurki a na baterii i armaturze skończywszy.
Do najczęstszych objawów wytartych wirników należy słabsza wydajność pompy, a także kłopot z dobiciem ciśnienia w
hydroforze. Wyśmienicie nadaje się również do systemów nawadniających, gdzie najmniejszy piasek może spowodować
zapchanie się dysz.

NASZ
FILTR
ANTY-PIASKOWY

♦

TANI
FILTR SIATKOWY
KONKURENCJI

♦

-Solidna Konstrukcja
-Słaba przepustowość
-Obudowa wykonana z Grubego
-Przepuszcza Elementy
Plastiku
szlifujące
-Łatwość Czyszczenia
-Wkłady wykonane z siatki(słaba
-Dokładność w wyłapywaniu
trwałość)
zanieczyszczeń (do 120
-Niska jakość wykonania
mikronów)
-Produkt typowo
Chińskiej jakości
-Wyprodukowany w UE
(Przez Światowej Klasy
Producenta)
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Wydajność
120

max

Wydajność
(m3/h):7,2

(l/min):
max

Ciśnienie max (Bar):10
Rozmiar króćca ssącego
(cale): 1 GZ
Rozmiar króćca tłocznego
(cale): 1 GZ
Waga (kg): 0,5
Filtracja (μm): 120
Gwarancja:
Door 5 Lat

Door-To(12 miesiecy dla

firm)

ZALETY

Prosty i szybki montaż
Odporny na korozję
Wysokie ciśnienie
Niewielkie wymiary
Łatwa obsługa
Niezawodny

W ZESTAWIE

Filtr
Antypiaskowy
Dyskowy
Gwarancja
Paragon lub FV

GWAR
DOOR-TOANCJA
DOOR
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to
sposób realizacji serwisu gwarancyjnego
urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt
jest odbierany przez kuriera, naprawiany
w autoryzowanym punkcie serwisowym,
a następnie dostarczany w to samo
miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis
producenta.

Montaż
Filtr montuje się przed pompą na zasysaniu. Woda którą zasysa pompa ze studni jest zazwyczaj z drobinkami piasku lub innymi
zanieczyszczeniami. Filtr antypiaskowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia i tym samym chroni wirniki pompy przed uszkodzeniem. Zaletą
zastosowania filtra jest wydłużenie żywotności pompy oraz pomaga nam użytkownikom zaoszczędzić na serwisie pompy.

Sposób podłączenia do zestawu
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