pureliQ

НОВИНКА

Технологія фільтрації pureliQ
Чиста вода

Чому так важливо використовувати фільтр?

Який фільтр вибрати?

Чиста вода

Фільтр тонкої очистки: pureliQ:K/KD

Надійний захист від потрапляння дрібних

100% довговічний результат завдяки своєчасній заміні

механічних домішок в питну воду

картриджа. Заміна картриджа за необхідності (забруднення,
підвищена різниця тиску) або з гігієнічних міркувань кожні
6 місяців. Фільтр pureliQ:KD споряджено редуктором тиску –

Захист від корозії

підтримує сталий тиск.

Запобігання утворенню відкладень, таких як
іржа

Фільтр зі зворотнім промиванням: pureliQ:R/RD Надійна
фільтрація, ручний запуск промивання кожні 6 місяців. Під
час зворотньої промивки фільтрувальна сітка промивається

Захист водопровідної системи

в зворотньому напрямку. Весь бруд, який залишається на

Захист побутової техніки і арматури від

фільтрувальній сітці разом з промивочною водою змивається

пошкоджень, спричинених потраплянням

в каналізацію. Варіант pureliQ:RD споряджено редуктором

механічних домішок

тиском.
Автоматичний фільтр: pureliQ:A/AD

Рекомендовано спеціалістами

Комфортна фільтрація за допомогою автоматичного фільтра.

Встановлювати фільтр на вході водопровідної

Промивання здійснюється автоматично по таймеру. Зручніше

системи згідно з DIN EN 806-2

просто не буває. Фільтр pureliQ:AD споряджено редуктором
тиску.

Красивий дизайн
і функціональність =
чиста вода
Гігієна починається з дизайну. Серією фільтрів pureliQ з монолітним довершеним дизайном ми встанавлюємо нові масштаби для фільтрації води.
Завдяки інтуїтивному керуванню та інноваційній функціональності, фільтр
забезпечує чисту воду та гарантує збереження водопровідних труб і побутової техніки.
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Фільтри pureliQ від Grünbeck:
Нові масштаби в галузі чистої води.

зростаючих вимог сьогодення і орієнтований на

Механічні домішки, можуть бути причиною корозії,

серія фільтрів pureliQ – ми задовольнимо

що спричиняє пошкодження водопровідних труб і

найвищі вимоги. Разом з фільтром від Grünbeck

арматури. Фільтри pureliQ запобігають потраплянню

Ви придбаєте якість, тривалий термін служби та

таких часток в систему. Вони здійснюють першу

надійний сервіс.

потреби майбутнього. Нашою новою розробкою –

ступінь водопідготовки і реально захищають
побутові і промислові водопровідні системи.

Наш професіоналізм для Вас.
Квалифіковані спеціалізовані фірми Grün-

Правильний підбір фільтра, на основі
Ваших потреб.

beck нададуть Вам підтримку при плануванні і

Фільтри від Grünbeck відмінно пасують як для

систем опалення від корозії, зм‘якшення води і т.п.

проведенні робіт з водопідготовки, таких як - захист

побутового, так і для промислового застосування.
Кожен продукт розробляється у відповідності до

3

pureliQ – це чиста вода

PATENTIERT

Ергономічний:

Рухомий:

Захищений:

Сильний:

Точний:

Надійний:

Поворотний з’єднувальний

Гнучке каналізаціійне під’єднання

Продумана конструкція з

Технологія Grünbeck-Vortex з

Точне налаштування

Адаптер для шлангу, що входить в

фланець для зручності монтажу

для простого монтажу і надійної

оглядовим вікном і захистом

потужним вихровим потоком

вручну тиску і інтервалів

поставку, забезпечує надійне зворотнє

в будь яку систему

герметичності

від УФ-променів

для ретельного промивання

техобслуговування

промивання навіть якщо з’єднання з
каналізацією відсутнє

Дизайн
Монолітний дизайн серії фільтрів pureliQ оптимально захищає картридж від
ультрафіолетових променів. Безшовна поверхня фільтра забезпечує його чистоту
впродовж тривалого часу. Гігієнічний дизайн для оптимальної фільтрації води.
Зроблено в Німеччині.

Миттєвий:

Важливо про воду

Попередньо змонтовані

Монтаж
Простий як ніколи раніше. Миттєвий.

компоненти – монтаж за
лічені хвилини

Для підтримки оптимальної продуктивності фільтра

Заздалегідь ретельно підібрані компоненти дозволяють здійснити монтаж в систему

і з гігієнічних міркувань згідно норм DIN EN 806-5, A,

за кілька хвилин. Повортний фланець фільтра pureliQ забезпечує проведення

потрібна зворотня промивка або заміна картриджа

монтажних робіт практично без використання інструментів. Надійна герметичність

через кожні 6 місяців.

досягається за допомогою гнучкого під’єднання до каналізації з * DN 50 згідно DIN
EN 1717 з вмонтованим вільним зливом. Герметичність всіх контактних з водою
деталей тестується на стенді Grünbeck стисненним повітрям.

Функція
Вода найвищої якості. Легко і просто.
Новий ефективний стабільний картридж

Все під контролем. Редуктор тиску з поворотною ручкою для налаштування
необхідного тиску і вікно з показами інтервалів обслуговування фільтра або заміни
картриджа. Під час зворотнього промивання за технологією Grünbeck-Vortex-Tech-

Ефективні властивості матеріалу

nologie* штучно створюється потужний вихровий потік, який ретельно змиває

Затримує забруднення ще ефективніше і

всі забруднення. Вкладки на ручці запуску виконані з матеріалу, який не ковзає,

надійніше.

що додає ще більше зручності при есплуатації фільтра. А для того, щоб підлога
залишалась сухою під час проведення зворотньої промивки навіть у випадку

Стабільний корпус

відсутності каналізаційного зливу, в комплект поставки до фільтрів pureliQ:R і RD

Комфортна і гігієнічна заміна картриджа.

входить спеціальний шланговий адаптер.
pureliQ:RD зі зворотнім провиманням
і редуктором тиску

Картриджі для варіантів pureliQ:K та KD

* в автоматичних фільтрах і фильтрах зі зворотнім промиванням
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pureliQ – це нові
вершини

Техничні характеристики

pureliQ:K

pureliQ:KD

Розмір (PN)

20

25

32

20

25

32

Розміри під’єднання

¾″

1″

1 ¼″

¾″

1″

1 ¼″

185/100

182/100

191/100

Ступінь очистки (з./в. розмір пропускної
здатності) [μm]

100 (120/80)

Температура води/довкілля [°C]

30/40

Монтажна довжина з/без різьбового
з’єднання [mm]

185/100

182/100

191/100

Номінальний тиск

PN 16

Номінальна витрата при ∆p = 0,2 бар [м /год.]

2,8

3,7

4,0

-

Номінальна витрата при ∆p = 0,5 бар [м3/год.]

4,5

6,0

6,3

-
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Номінальна продуктивність згідно

-

DIN EN 1567 [м3/год.]
Номер для замовлення
K

KD

R

RD

A*

AD*

101 220

Приладдя

Ергономічне ручне
налаштування на
редукторі тиску
Шланговий адаптер
Технологія Vortex

pureliQ:RD

25

32

20

25

32

Розміри під’єднання

¾″

1″

1 ¼″

¾″

1″

1 ¼″

185/100

182/100

191/100

Тонкість очистки (з./в. розмір
пропускної здатності) [μm]

100 (120/80)

Температура води /довкілля [°C]

30/40
185/100

182/100

191/100
PN 16

Номінальна витрата при ∆p = 0,2 бар [м /год.]

3,2

4,2

5,0

-

Номінальна витрата при ∆p = 0,5 бар [м3/год.]

5,1

6,7

8,0

-

-

DIN EN 1567 [м3/год.]

Відмінна взаємодія фільтрації і зм‘якшення. Серія
фільтрів pureliQ і установок зм‘якшення softliQ
забезпечують таку якість води, яка задовольнить
найвибагливішого споживача. Спеціалісти Grünbeck
вважають, що шлях до чистої і мягкої води має бути
простим.

101 290

20

Номінальна продуктивність згідно

Злагоджена взаємодія всіх
компонентів для бездоганної
фільтрації

101 275

Розмір (PN)
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Серія фільтрів pureliQ заявлена на сертифікат DVGW

101 270

pureliQ:R

Номінальний тиск

Компактний двигун

5,8

101 272e

Монтажна довжина з/без різьбового
з’єднання [mm]

Гнучке під’єднання до
каналізації

3,6

Запасні картриджі 100 μm (2 шт.)

Техничні характеристики

Органічний дизайн

Номер для замовлення

101 320

Техничні характеристики

101 325

101 330

2,3

3,6

5,8

101 370

101 375

101 380

pureliQ:A

pureliQ:AD

Розмір (PN)

20

25

32

20

25

32

Розміри під’єднання

¾″

1″

1 ¼″

¾″

1″

1 ¼″

185/100

182/100

191/100

Тонкість очистки (з./в. розмір
пропускної здатності) [μm]

100 (120/80)

Температура води /довкілля [°C]

30/40

Монтажна довжина з/без різьбового
з’єднання [mm]

185/100

182/100

191/100

Номінальний тиск

PN 16

Номінальна витрата при ∆p = 0,2 бар [м /год.]

3,2

4,2

5,0

-

Номінальна витрата при ∆p = 0,5 бар [м /год.]

5,1

6,7

8,0

-

3
3

Номінальна продуктивність

-

згідно DIN EN 1567 [м3/год.]
Номер для замовлення
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101 230

Номер для замовлення

Поворотний
з’єднувальний фланець

softliQ:SC23

101 225

2,3

101 420

101 425

101 430

2,3

3,6

5,8

101 470

101 475

101 480
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ВІЛО УКРАЇНА
вул. Антонова 4, с.Чайки
Києво-Святошинський р-н
08130, Україна
т. +38 044 393 73 80
ф. +38 044 393 73 89
www.wilo.ua

Поворотний з’єднувальний фланець
Миттєвий монтаж. Просто як ніколи раніше.
Поворотний з’єднувальний фланець дозволяє здійснити монтаж за
лічені хвилини практично без інструментів. Всі комплектуючі попередньо
змонтовані.

TÜVSÜD-zertifiziertes
SÜD-сертифіковане підприємство
TÜV
Unternehmen
nach DIN
9001,
за стандартами
DINEN
ENISO
ISO
9001, DIN
P
DIN EN ISO 14001 und SCC
P
EN ISO 14001 и SCC

