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1., ábra – Europafilter RS        2., ábra – Mőszaki kivitel 

 
Egy új visszaöblíthetı vízszőrı-generáció családi ház, kommunális, valamint ipari területen, amely extrém 
terheléseknek ellenálló anyagokból készült. Egy speciális beépített vízvezetı élnek köszönhetıen a 
visszaöblített víz áramlási sebessége lényegesen nagyobb, mint szőrıfunkcióban, így tökéletesebb a 
visszaöblítés. A visszaöblítést a felsı fogantyú elforgatásával lehet indítani, mellyel egy tőszelepet nyit ki.   

- ÖVGW, DVGW által bevizsgált. 
- Szûrõfej sárgarézbõl 
- Átlátszó, ütésálló mûanyag pohárral. 
- Magasabb áramlási sebességgel történı visszaöblítés. 

 
 
Mőködési leírás  
A Europafilter RS védıszőrı kifejezetten háztartási és ipari szőrési feladatokra készült visszamosható 
szőrıegység. A berendezés mőködése során a nyersvíz belép a szőrıbe, áthalad a szőrı belsejében lévı 
szőrıbetéten, majd a szőrt víz eltávozik a készülékbıl. A szőrıbetét minden olyan lebegıanyagot kiszőr, 
melynek mérete a 90 µm-t meghaladja. A szőrıbetét megtisztításához rendszeres visszaöblítésre van 
szükség. A visszaöblítés során lezárul a kimenı csonk, és ezzel egyidejőleg kinyit a visszaöblítı szelep és 
az öblítıvíz elvezetı csonk. Az öblítıvíz a szőrıbetétrıl az üzemi áramlási iránnyal ellentétes irányban 
lemossa a rárakódott szennyezıdéseket, és végül a csatornába távozik. A visszaöblített víz egy speciális 
un. vízmegvezetı élen keresztül áramlik a szőrıbetétre, melynek köszönhetıen az áramlási sebesség 
jelentısen felgyorsul, ezért a szőrıbetét tisztítása tökéletesebb. 
A szőrıt legalább havonta egyszer vissza kell mosni, hogy a szőrıbetétre tapadó szennyezıdések 
eltávolításra kerüljenek. Ha a víz szennyezıdése jelentısebb, sőrőbb visszamosatásra van szükség. A 
szőrıt csak külsı menetes kivitelben szállítjuk. Amennyiben a szőrni kívánt vízben nagyobb ásványanyag 
szennyezıdés is lehetséges, a szőrı elé durvaszőrıt kell beépíteni. 
A Europafilter RS szőrı nem alkalmazható olaj, zsír, oldószerek, szappan és egyéb kenıanyagok 
szőrésére, valamint vízben oldott anyagok szőrésére. 

 
 

Szállítási terjedelem 
Komplett szőrıegység, szőrıházzal, valamint szőrıbetéttel. 
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Tartozékok – (cserebetétek) 
Méret             I. méret – 3/4” - 5/4”  II. méret – 6/4” - 2” 
Szőrési finomság                 µm 90 
Cikkszám 84047 2-060562 

 
 

Mőszaki adatok 
 
Típus – Europafilter RS  3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 
Csatlakozási méret DN 20 25  32   40  50 
Max. átfolyási teljesítmény (∆p=0,2 bar) m³ /h 3,0 3,5 4,0 9,0 12,0 
Szőrési finomság µm 90 
Névleges nyomás (PN) bar 16 
Üzemi nyomás (min. /max.) bar 0 - 16 
Max. környezeti- / vízhımérséklet C° 40 - 30 
Beépítési hossz – A / hollandi nélkül / mm 100 100 105 140 140 
Beépítési hossz – B / hollandival / mm 184 184 203 254 274 
Teljes magasság – C mm  278 278 278 370 370 
Min. beépítési magasság – D mm 400 400 400 450 450 
Öblítıvíz elvezetés mérete – E  mm 14 14 14 20 20 
Hollandi mérete – G   G 1 ¼” G 1 ¼” G 1 ½” G 2 ¼” G 2 ¼” 
Min. csıközép távolság a faltól mm 180 180 180 200 200 
Súly  kg 1,9 2,2 2,4 5 5,4 
Cikkszám  810233 810234 810235 10236 10237 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

4., ábra – A berendezés bekötése  
 
 

 
3., ábra – A berendezés méretei 
 

 
Beépítési feltételek 
 
Az Europafilter RS szőrı vízhálózatba történı beépítése csak az általános és eseti érvényő hatósági és 
mőszaki elıírások maradéktalan figyelembevételével lehetséges. A szőrı mindkét oldalán elzáró 
szerelvényt kell telepíteni! A beépítési helynek fagymentesnek kell lennie, továbbá a berendezést óvni 
kell vegyszerektıl, festékektıl, oldószerektıl és ezek gızeitıl, valamint az UV sugárzástól (közvetlen 
napfény) és a sugárzó hıforrásoktól. A környezeti hımérséklet max. 40°C lehet. A szőrıt óvni kell a 
vízütésektıl és a nagyobb nyomásingadozásoktól is! A szőrıt mindig vízszintesen kell beépíteni a 
vízvezetékbe. A helyes áramlási irányt a szőrıfejen lévı nyilak mutatják.  

 
 

 

 


