


Standardní filtr je 
dodáván podle 
vyobrazení (s 25 µ 
filtraèním pouzdrem 
a s èerným klíèem pro 
demontáž).  

NW 18
Ø 3/4”

Filtry CINTROPUR jsou celé vyrobeny z prvotøídních plastù, a proto 
vyhovují pro použití pro potraviny a pitnou vodu.

Vrtulka CINTROPUR pøetváøí proud vody do rotaèního pohybu, pøi kterém 
tìžší pevné èástice padají dolù na dno jímky, zatímco filtraèní vložka 
zajiš! uje koneènou filtraci podle požadovaného výbìru. 

Výhody : 
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à

à

à

Úprava vody

l Polyfosfáty, køemièitany, slouèeniny
køemíku a polyfosfátù 

l Aktivní uhlí NORIT ROW 0,8 SCIN

vysoký konstantní prùtok ;
nízká tlaková ztráta ;
odstøedivá pøedfiltrace s cyklónovým 
úèinkem ;
robustní konstrukce a spolehlivost ;
rychlé a snadné vyplachování ;
stálá vizuální kontrola filtraèní vložky 
(prùhledná nádoba) ;
jedineèný, ekologický a provoznì levný 
systém. 

Typy NW 25 a NW 32 jsou pro úpravu vody 
(TE) vybaveny trubicí se sítkem, které 
umožòuje použití rùzných pøípravku pro 
úpravu vody

Tyto pøípravky se používají ke snížení úsad 
vodního kamene. Jsou úèinné do teploty 
60°C. Dobøe známou aplikací je rovnìž 
ochrana nových instalací proti korozi. 

Díky své znaèné poréznosti a rozložení 
velikosti pórù je tento pøípravek velmi 
vhodný pro vylepšení chuti a k odstranìní 
zápachu vody a k odstranìní ve vodì 
obsaženého chlóru, ozónu a zneèiš! ujících 
mikroèástic, jako jsou pesticidy a jiné 
rozpuštìné organické látky. 

NW 25 TE
+ aktivní uhlí 

Ø NW 25
Ø 3/4”  1”nebo

NW 32
Ø 1/41 ”

Základní urèení
Ochrana rozvodù pitné vody pro domácnosti, 
ochrana spoleèné dodávky vody pro 
hygienická zaøízení, ochrana dodávky vody v 
zemìdìlství odfiltrováním pevných èástic 
(zeminy, písku, rzi, atd, ...) rozptýlených ve 
vodì. V ideálním pøípadì se tento ochranný 
filtr umis! uje na vstup instalace, aby chránil 
veškerá zaøízení pøipojená za ním. 



NW TE 25 
Ø 1”

NW DUO 25 
Ø 3/4” + 1”

NW TE 32 
Ø 1/41 ”

   Vhodné 
pro deš! ovou vodu

Standardní f iltr TE
je dodáván podle 
vyobrazení (se 
zaøízením na 
chemikálie a s 
èerným klíèem pro 
demontáž).  
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vysoký konstantní prùtok ;
nízká tlaková ztráta ;
odstøedivá pøedfiltrace s cyklónovým 
úèinkem ;
robustní konstrukce a spolehlivost ;
rychlé a snadné vyplachování ;
stálá vizuální kontrola filtraèní vložky 
(prùhledná nádoba) ;
jedineèný, ekologický a provoznì levný 
systém. 

Typy NW 25 a NW 32 jsou pro úpravu vody 
(TE) vybaveny trubicí se sítkem, které 
umožòuje použití rùzných pøípravku pro 
úpravu vody

Tyto pøípravky se používají ke snížení úsad 
vodního kamene. Jsou úèinné do teploty 
60°C. Dobøe známou aplikací je rovnìž 
ochrana nových instalací proti korozi. 

Díky své znaèné poréznosti a rozložení 
velikosti pórù je tento pøípravek velmi 
vhodný pro vylepšení chuti a k odstranìní 
zápachu vody a k odstranìní ve vodì 
obsaženého chlóru, ozónu a zneèiš! ujících 
mikroèástic, jako jsou pesticidy a jiné 
rozpuštìné organické látky. 

prava vody

Polyfosfáty, køemièitany, slouèeniny
køemíku a polyfosfátù

Aktivní uhlí NORIT ROW 0,8 SCIN

 

 Výhody použití filtru CINTROPUR TE + aktivní
uhlí NORIT ROW 0,8 SCIN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Množství aktivního uhlí, které se používá ve fil-
trech Cintropur TE ( NW 25 TE = 312 g; NW 32 TE 
= 613 g) zaruèuje optimální výsledky i optimální 
životnost. Èím nižší je prùtok, tím lepší je výsledek;

Životnost dávky aktivního uhlí závisí na aplikaci :
pro pitnou vodu se doporuèuje výmìna uhlí každé 
tøi mìsíce (maximálnì 20 000 objemù filtru), jinak
minimálnì každých šest mìsícù;

Díky vnitøní konstrukci filtrù TE je maximální doba 
kontaktu mezi upravovanou vodou a aktivním 
uhlím; èímž je zaruèena optimální úèinnost úpravy
vody;

Jedno z nejlepších typù aktivních uhlí, jež jsou na 
trhu dostupné zajiš! uje velice vysokou absorbèní
kapacitu;

Ceny náhradních náplní aktivního uhlí jsou velmi 
konkurenceschopné;

Dávkování aktivního uhlí je navrženo pro snadné 
plnìní filtrù.
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ØÍSLUŠENSTVÍ

ÁHRADNÍ NÁPLÒ

Tlakomìry 0-10 bar 1/8”
Pøed montáží zcela vyvrtat, vyøíznout závit. Udává 
tlak v instalaci. Filtraèní vložka se vymìòuje pøi 
rozdílu tlaku ÄP = 1 bar nebo alespoò dvakrát za rok.

Závit M8 v horní èásti každé hlavy filtru typu NW 18, 
NW 25, NW 32. Konzola z nerezavìjící oceli k 
upevnìní na hlavu filtru pomocí dvou dodaných 
standardních šroubù z nerezavìjící oceli, jež jsou 
zahrnuty v dodávce.

Pøedejde rùst øas, jenž by mohl nastat v pøípadì 
vystavení sluneènímu svìtlu.

Umožòuje vypustit pod tlakem vìtší èástice, jež se ¨
nahromadí odstøedivým úèinkem. Nádoba se 
šroubuje pouze rukou (nejsou potøebné žádné 
nástroje). Identické pro NW 18 - NW 25 - NW 32.

E:
Neomyvatelné: 5ì/10ì/25ì/50ì/100ì

Omyvatelné: 150ì
F:

Kvalitní aktivní uhlí NORIT ROW 0,8 SCIN
Kapacita nádoby:

NW 25 TE = 312 g (4 náhradní náplnì);
NW 32 TE = 613 g (2 náhradní náplnì).

Konzola pro upevnìní na stìnu
(jednoduchá pro verzi DUO)

Èerná nádoba (pro NW 25 a NW 32)

Vypouštìcí kohout 1/2”

Filtraèní pouzdro (sady pìti kusù)

Aktivní uhlí (Krabice, 1,25 kg)
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PØÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ NÁPLÒ

Tlakomìry 0-10 bar 1/8”
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NW 25, NW 32. Konzola z nerezavìjící oceli k 
upevnìní na hlavu filtru pomocí dvou dodaných 
standardních šroubù z nerezavìjící oceli, jež jsou 
zahrnuty v dodávce.

Pøedejde rùst øas, jenž by mohl nastat v pøípadì 
vystavení sluneènímu svìtlu.

Umožòuje vypustit pod tlakem vìtší èástice, jež se ¨
nahromadí odstøedivým úèinkem. Nádoba se 
šroubuje pouze rukou (nejsou potøebné žádné 
nástroje). Identické pro NW 18 - NW 25 - NW 32.
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Neomyvatelné: 5ì/10ì/25ì/50ì/100ì

Omyvatelné: 150ì
F:

Kvalitní aktivní uhlí NORIT ROW 0,8 SCIN
Kapacita nádoby:

NW 25 TE = 312 g (4 náhradní náplnì);
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