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Řada Standard je řada nádob pro vložky řady FP3 (3 
kusy plastového filtru).

Hlavy jsou vyrobeny s vnitřním připojením z mosazi a 
mosazným odvzdušňovacím ventilem, jsou vybaveny 

zařízením pro montáž na zeď.
Všechny nádoby jsou navrženy pro umístění standardních 
filtračních vložek o velikosti 5", 7", 9"3/4 a 20". Umožňují 

manipulaci se střední kapacitou a jsou zvláště vhodné 
pro domácí nebo bytové použití.

Účelem kruhové matice v sérii FP3 je usnadnit 
odšroubování a zašroubování během údržby. Součástí 

příslušenství je klíč pro montáž.
Všechny nádoby jsou dodávány bez vložky, s modrou 

hlavou a průhlednou (modrou SAN) nádobou.
Jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání pro hromadné 

objednávky. 
Balení je neutrální, ale může být

  přizpůsobené na vyžádání pro hromadné objednávky.

made in italy
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FP3 s mosazným vnitřkem/

This is a line of containers for FP3 cartridges with 
three-piece plastic filters. 

The heads are made with female-thread couplings 
with brass inserts and brass blow-off valves. All 
containers are designed to hold standard filter 
cartridges measuring 5”-7”-9” 3/4-20” inches. 

They allow handling medium capacities, and are 
particularly suitable for domestic 

or residential use.
The ring on the FP3 series facilitates opening and 

closing during maintenance. A wrench for 
assembly is included in the accessories.

All containers come without cartridges, and have 
blue heads and transparent (Blue SAN) or 

white (Opaque PP) sumps. 
Other colors are available upon request for bulk 

orders. 
The package is neutral, but may be

 personalized upon request for bulk orders.

linea standard
standard line
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Hlava PP s mosaznými vložkami

Nádoba Transparentní SAN

Kroužek matice PP

O-Kroužek NBR 70 Sh A

Provozní teplota 5°C + 50°C min./max

Průtok při 2 BAR 1/2”F 106,60 l/min. - 3/4”F 108,50 l/min. 
1”F 106,60 l/min. - 1” 1/4F 230 l/min.
1” 1/2F 230 l/min.

POPIS/
Filtry FP3, hlava s mosaznou vložkou a průhlednou nádobou 
SAN.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI/

D: 44mm
E: 33mm
F: Ø4mm

made in italy

ROZMĚRY/

• Pro vložky 5 ", 7", 9 "3/4, 24";
• Vložky nejsou součástí balení;!

FP3 s mosazným vnitřkem/

 

Kód Model Výška Vstup /
Výstup (c)

Rozměry 
a x b (mm)

Multipack
Množství Kg axbxc (mm)

A2010090
FP3

5” 1”F 122 X 179 24 19,54 570X430HX440
A2010110 9” 3/4 122 X 299 12 12,90 570X360HX450
A2010160 20” 1” 1/4F* 126 X 580 6 10,57 640X500HX350

SCHÉMA INSTALACE/

Přítok surové vody 

Uzavízací ventil 

Odtok vyčištěné vody 

Proud vody

BY-PASS/

Filtr/

Vyjměte vložku otáčením ve 
směru hodinových ručiček.

KRABICE/

POZNÁMKY/

01 filtry mechanických nečistot - řada standard

DM 174/04     DM 25/12      ACS
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Maximální pracovní tlak (Pe)                                           
Max working pressure (Pe)
Hydrostatický zkušební tlak PED                                    
PED hydrostatic test pressure

10 BAR

>1,43 x Pe

Zaručený tlak /Guaranteed pressure

Průměrný tlak při přetržení                                          
Average breaking pressure
Cyklický test 0-10 bar                                    
Cyclic test 0-10 bar

35 BAR

100.000 cicli

Interní test /Internal test:

DESCRIPTION

TECHNICAL FEATURES

FP3 filter cartridge housings with brass inserts and transparent 
SAN sump or opaque white sump.

Head PP with brass inserts

Sump Transparent SAN-PP white 

Ring Nut

O-Ring

Working pressure

Capacity (empty) at 2 BAR

DIMENSIONS

• Designed to hold cartridges 5”, 7”, 9”3/4, 24”;
• Cartridges not included;

 with brass

Turn clock wise to remove 

INSTALLATION SCHEME

On-Off valve 

Raw water entrance 

Treated water exit

Water flow
Filter

BY-PASS

BOX

Code    Model   Height Inlet/
Outlet (c)

Dimensions 
a x b (mm)

Multipack
Quantity Kg axbxc (mm)

NOTES

Confezione multipla/

a

b
c

Multipack

housing for filter cartridges - standard line


