Niezawodna technologia
filtracji - dla optymalnej
ochrony instalacji domowych

Seria filtrów
BOXER®

Seria filtrów
KICKER®

GENO®fine filter FS-B

GENO®Samopłuczący
filtr typ MX

aniem
przedostaw
d
e
rz
p
i
ch
n
Chro
bezpieczny
ie
n
ji
c
la
ta
się do ins
iąc
czeń, chron
z
s
y
z
c
ie
n
a
eniem
z
ed uszkodz
rz
p
ia
n
e
z
urząd

www.gruenbeck.com



Technologia filtracji dla optymalnej ochrony Twojej instalacji domowej

Bezpieczna , higieniczna i sprawdzona
technologia filtracji – firmy Grünbeck
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Trzy rodzaje filtrów

W przypadku filtrów wkladami wymiennymi , wymiana wkładów winna być dokonywana co 6 miesięcy , co pozwala na utrzymanie jego wydajność na poziomie 100%.

Elemety filtrujące w filtrach samopłuczących winny być regularnie czyszczone
poprzez zainstalowany do tego celu
mechanizm.

W atomatycznych filtrach samopluczących , plukanie dokonywane jest
zgodnie z dokonanymi ustawieniami.

Technologia filtracji dla optymalnej ochrony Twojej instalacji domowej

Filtr firmy Grünbeck to pierwszy krok do
Twojego uzdatniania wody
Filtry do wody są zawsze pierwszym i podstawowym krokiem uzdatniania wody. Stosunkowo często drobne zaniczyszczenia ,
listki rdzy i drobiny piasku przedostają się do wody pitnej w domowych instalacjach. Taka sytuacja powoduje szybsze
korodowanie instalacji , przyłaczy. Filtry do wody mogą niemalże całkowicie wyeliminować to niekorzystne zjawisko.
Firma Grünbeck oferuje pelną obsługę po ich zainstalowaniu. Do zaplanowania właściwego systemu uzdatniania wody
polecamy kontakt z odpowiednimi instalatorami. Pozwoli to na wybranie odpowiednich środków i urządzeń chroniących
instalację przed korozją kamieniem , usuwających nadmiar żelaza i manganu.

Powody zainstalowania filtrów określają odpowiednie
normy danego kraju i Uni
Europejskiej
Według normy DIN EN 806-2,B4 , na
samym początku instalacji wody winien
być zainstalowany filtr mechaniczny
zgodny z normą EN 144-1 , usuwający
z wody wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne takie jak :
rdza , piasek etc.
Tego typu zanieczyszczenia mogą
bowiem prowadzić do uszkodzenia
wszlkiego rodzaju urzączeń zainstalowanych w gospodarstwach domowych takich jak : podgrzewacze wody ,
zmywarki do naczyń , pralki etc.

Właściwy moment na zainstalowanie filtra

Postanowienia dotyczące wody pitnej
zawarte są w normie DIN EN 806-2 ,
załącznik B

Instalacja wody zarówno zimnej jak
również systemu centralnego ogrzewania
winna być pozbawiona zanieczyszczeń
mechanicznych > 150 mm zgodnie z
normą dotyczącą filtrów tj. EN 144-1.
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Seria filtrów BOXER®

Wysoka uniwersalność dzięki modułowej
konstrukcji filtrów serii BOXER®
Twoje korzyści w skrócie
●

Łatwa zamiana typu filtra

●

Minimalna, potrzebna ilośc części
zamiennych

●

Ogromna uniwersalność

●

Nowoczesne wzomictwo

●

Wyrafinowana technologia dzięki
zastosowaniu materiałów również
stosowanych w inżynienii
kosmiczej

●

Solidna konstukcja

●

6 różnych typów : z wkładami
wymiennymi , samopłuczące
ręczne i automatyczne , z / bez
regulatorami ciśnienia.

Modułowa konstrukcja filtrów serii BOXER®

Sprawdzona seria filtrów BOXER®
oferowana przez firmę Grünbeck dla
ochrony instalacji domowych jest
zgodna z normą DIN EN 806-, cz. 4.
Filtr BOXER® jest bardzo charakterystyczny
z uwagi na swoją modułową konstrukcje.
Jego konstrukcja jest bardzo uniwersalna
pozwalająca na zmianę typu np z filtra
z wkładem wymiennym na filtr samopłuczący ręczny lub automatyczny.

Nawet z niewielką ilością cześci zapasowych można osiągnąć ogromną uniwersalność.

powszechnie w domach. W połączeniu z
atrakcyjnym wyglądem filtry serii BOXER®
spełniają najwyższe oczekiwania.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz
optymalnemu ograniczeniu przepływu
wewnątrz filtra osiągnięto niską wagę.
Zastosowane materiały , stosowane
również w technologiach kosmicznych ,
są bardzo wytrzymałe i odporne na
standardowe środki chemiczne stosowane

Ta innowacyjna seria filtrów potwierdza
sprawdzoną niemiecką jakość po umiarkowanych cenach.
Filtry BOXER® są osiągalne jako filtry z
wkładem wymiennym , samopłuczące
ręczne i automatyczne.

Seria filtrów BOXER®

Trzy rodzaje filtra , każdy w swojej klasie
Filtry serii BOXER® z i bez regulatora ciśnienia

Filtr BOXER® K/KD z wkładami
wymiennymi

Filtr BOXER® R/RD samopłuczący
ręczny

Filtr BOXER® A/AD samopłuczący
automatyczny

Filtr BOXER® K/KD jest filtrem z wkładami
wymiennymi i gwarantuje najlepszą
filtrację z jednoczesną niezawodnością
i ochroną higieniczną.
Wymiana wkładów jest bardzo łatwa i nie
wymaga żadnych narzędzi. Klosz filtra jest
odporny na wszystkie środki chemiczme
stosowane w gospodarstwach domowych. Nie wymaga również podłaczenia
do kanalizacji.

Filtr BOXER® R/RD jest filtrem samopłuczącym , ręcznym.
Ergonomicznie wykonane pokrętło do
wykonania czynności płukania filtra pozwala w łatwy sposób uruchomić zawór
samopłuczący co jest możliwe nawet przy
wysokim ciśnieniu wody. Zamknięcie
zaworu następuje automatycznie.
Siatka filtrująca wykonana jest ze stali
nierdzewnej z poziomem filtracji 100 μm.
Filtr w sposób bardzo łatwy może być
podłączony do kanalizacji.

Filtr BOXER® A/AD jest filtrem samopłuczącym automatycznym i wyjątkowo
wygodnym. Cały proces samopłukania
jest realizowany automatycznie w
ustawionych okresach czasowych.
Częstotliwośc płukania może byc
ustawione w zakresie od 7 do 90 dni.
Istnieje również możliwość uruchomienia
samoplukania w spośob manualny.
Zasilnie układu sterowania stanowi
9 voltowa bateria , stąd żadne inne
dodatkowe zasilanie nie jest potrzene.

Dodatkowo wszystkie typy filtrów mogą być wyposażone
w regulator ciśnienia , pozwalający na regulację ciśnienia w
zakresie od 1 do 6 bar.

BOXER® K/KD, R/RD, A/AD [R]

Ciśnienie nominalne (PN) [bar]
Przepływ nominalny typ K, Δp = 0, (0,5) bar [m/h]
Przepływ nominalny typ R i A, Δp = 0, (0,5) bar [m/h]
Przepływ nominalny typ KD, RD i AD acc. do DIN EN 1567 [m/h]
Maks. temp. [°C]
Poziom filtracji (acc. to DIN EN 144-1) [μm] typ K/KD
Poziom filtracji (acc. to DIN EN 144-1) [μm] typ R/RD, A/AD
Długość instalacyjna bez śrubunków [mm]
Długość instalacyjna ze śrubunkami [mm]
Wysokość typ K [mm]
Wysokość typ KD [mm]
Wysokość typ R i A, z króćcem kanalizacji DN 40 [mm]
Wysokość typ RD i AD, z króćcem do kanal DN 40 [mm]
Wysokość wymagana do wymiany wkładu typ K/KD [mm]
Zasilanie typ A/AD
Nr katalogowy typ K
Nr katalogowy typ KD
Nr katalogowy typ R
Nr katalogowy typ RD
Nr katalogowy typ A
Nr katalogowy typ AD

3/4"

1"

1 1/4"

16
,8 (4,5)
,9 (4,7)
,
0
80
100
100
185
60
77
80
98
150
9 V block baterię
101 205
101 255
101 305
101 355
101 405
101 455

16
,7 (6,0)
,8 (5,9)
,6
0
80
100
100
18
60
77
80
98
150
9 V block baterię
101 210
101 260
101 310
101 360
101 410
101 460

16
4,0 (6,)
4, (6,7)
5,8
0
80
100
100
191
60
77
80
98
150
9 V block baterię
101 215
101 265
101 315
101 365
101 415
101 465
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Seria filtrów KICKER®

Filtry samopłuczące dla większych instalacji seria filtrów KICKER®
Seria filtrów KICKER® jest serią samopłuczących , plastikowych z wielkością
przylącza od 1 1/' do '.
Stanowią one alternatywę dla większych
instalacji. Zastosowane wyjątkowo mocne
materiały konstrukcyjne gwarantują
oodpomość na naprężenia i jednocześnie
długą bezawaryjną pracę.
Innowacyjna technologia płukania
wstecznego zwiększa jego efekty.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej
konstrukcji , można było zoptymalizować
przepływ przez część cylindryczną w taki
sposób aby strumień wody szczególnie
instesywnie czyścił element filtrujący.
Wydatnie zredukowane zużycie
wody
Zużycie wody podczas procsu płukania
wstecznego zostało zdecydowanie

zmniejszone w ilości od  do 4,5 litra
na jedno płukanie. Filtry KICKER®
są w czołówce tego typu urządzeń.
Redukując zużycie wody obniżony
jest tym samym koszt eksploatacji z
jednoczesną ochroną środowiska.
Cylinder filtra może byc łatwo demontowany , bez konieczności stosowania
jakichkolwiek narzęczi.

Wzmocniony mechanizm płukania
wstecznego
Zużycie mechanizmu płukania wstecznego jest minimalne dzięki zastosowaniu
dwóch ceramicznych dysków. Zawór po
płukaniu zamyka się samoczynnie.
Mechanizm płukania wstecznego kontroluje jednocześnie cały proces.
Materiał cylindra filtra jest odpomy na
środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym.

Filtr samopłuczący typ KICKER® [R]
Średnica przyłącza [DN]
Nominalny przepływ przy Δp 0, (0,5) bar [m/h]
Poziom filtracji zgodny z DIN EN 144-1 : 0,1 mm [μm]
Ciśnienie robocze [bar]
Ciśnienie nominalne (PN) [bar]
Całkowita wysokość [mm]
Długość instalacyjna z / bez śrubunków [mm]
Wymagana odleglość od ściany [mm]
Maks. temp. wody [°C]
Nr katalogowy

1 1/2"
40
8,1 (1,5)
100
 – 16
16
50
8/160
65
0
101 080

Niskie zużycie mechanizmu płukania
wstecznego dzięki zastosowaniu
ceramicznych dysków.

2"
50
9,0 (15,0)
100
 – 16
16
50
77/160
65
0
101 085

Seria filtrów GENO® FS-B

Wyjątkowo trwały dzięki inżynierii bionical
filtr GENO® FS-B
Dzięki zastosowanej technologii filtr
GENO® FS-B jest wyjątkowo trwaly , stąd
firma Grünbeck może bez obaw udzielać
5 -cio letniej gwarancji.
Bardzo solidny dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów

Wymiana wkladów jest dziecinnie
prosta i nie wymaga żadnych
dodatkowych narzędzi.

Niezawodność gwarantowana

Niezależnie od zastosowanej technologii
do produkcji tych filtrów zastosowano
wyjątkowe materialy. Ich wysoka
wytrzymalość , sprawdzona również w
przemyśle samochodowym , gwaratuje
odpomość na wysokie ciśnienie. Filtr ten
jest bardzo wytrzymały na wysokie
ciśnienie. Część cylindryczna jest odpoma
na wszelkiego rodzaju środki chemiczne
stosowane w gospodarstwach domowych.

Praktyczny i łatwy w obsłudze
Z uwagi na zastosowane specjalne
uszczelnienia w głowicy filtra , wymiana
wkładów filtra jest dziecinna zabawą i
żadne specjalne narzędzia nie są wymagane.
Ustawiany na filtrze kalendarz pozwala
pamiętać o kolejnej wymianie.
Bezpieczeństwo oparte na
doświadczeniu
Jako lider wśród producentów urządzeń
do domowych instalcji , Grünbeck
posiada ogromne doświadczenie w produkcji urządzeń uzdatniania wody.
Nasze know-how jest podstawą produkcji
urządzeń trwałych i wysokiej jakości.

Istotne jest to , że filtr wytrzymuje
pojawiające sie nawet po kilku latach
naptężenia.

GENO®-fine filter FS-B [R]

Przłącze nominalne [DN]
Przepływ nominalny przy Δp 0, (0,5) bar [m/h]
Poziom filtracji zgodny z DIN EN 144-1:0,08 mm [μm]
Górna/dolna granica filtracji [µm]
Ciśnienie nominalne (PN) [bar]
Wysokość całkowita [mm]
Wmagana wys. dla wymiany wkładu [mm]
Długość instalacyjna [mm]
Miinimalny odstęp od ściany [mm]
Maks. temp. wody [°C]
Nr katalogowy

1"
5
,7 (6,0)
80
140/80
16
65
150
18/100
45
0
101 170

1 1/4"

4,0 (6,)
80
140/80
16
65
150
191/100
45
0
101 175

1 1/2"
40
11,1 (19,9)
80
140/80
16
508
90
8/160
65
0
101 180

2"
50
1,9 (,)
80
140/80
16
508
90
77/160
65
0
101 185
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Filtr samopłuczący GENO®-MX/MXA

Idealne do zastosowania w
instalacjach przemysłowych
Filtr samopluczący GENO®-MX
Filtry samopłuczące ręczne zgodne z normą
DIN EN 13443-1 oraz DIN 19628 służą do filtracji wody
pitnej. Wszystkie elementy mające styczność z wodą
są wykonane z odpomych na środki dezynfekcyjne materiałów , stopu cynku i miedzi oraz plastiku.
Element filtracyjny wykonany jest z wysokiej jakości
plastiku sama siatka ze stali nierdzewnej.
Poziom filtracji 100um.
Filtr samopłuczący GENO®-MX
ze śrubunkami

Filtr samopłuczący GENO®-MX
z przyłączem kołnierzowym
Filtr samopluczący GENO®-MXA

Filtr samopłuczący
automatyczny GENO®-MXA
ze śrubunkami

Filtr samopłuczący
automatyczny GENO®-MXA
z przyłączem kołnierzowym

Filtr samopłuczący typ GENO®-MX i MXA
Nominalny przepływ przy stracie ciśnienia
0,2 bar [m3/h]
K., wartość [m3/h]
Długość instalacyjna bez śrubunków [mm]
Długość instalacyjna ze śrubunkami [mm]
Długość instalacyjna z kołnierzami [mm]
Nr kat. MX " ręczny "
Nr kat. MXA " automatyczny "

Całkowicie automatycny ze zintegrowanym napędem
mechanizmu płukania wstecznego. Mechanizm sterowany
jest łatwo programowalnym sterownikiem RS-tronic, który
sygnalizuje ewentualnie pojawiające się błedy procesu
płukania wstecznego. Sterowanie procesem płukania
wstecznego może być realizowane czasowo lub różnicą
ciśnienia wejsciowego w stosunku do wyjściowego.
Włączenie procesu płukania wstecznego może być
uruchomione manualnie porzez wciśnięcie odpowiedniego
przełącznika na sterowniku RS-tronic.

R 1"

R 1 1/4"

R 1 1/2"

R 2"

DN 65

8,5
18
190
276
–
107 400
107 450

12
25
190
281
–
107 405
107 455

22
46
206
342
–
107 410
107 460

27
56
206
323
–
107 415
107 465

DN 80

30
60
69
124
–
–
–
–
220
250
107 420 107 425
107 470 107 475

DN 100
60
138
–
–
250
107 430
107 480

W przypadku życzenia innego niż standardowy poziom filtracji osiągalne są poziomy filtracji : 50 , 200 , 500 um

MX/MXA
● Ciśnienie nominalne PN 16
● Przylącze do kanal. DN 50
● Maks. temp. wody 90 °C

MXA
● Ciśnienie nominalne PN 16
● Przylącze do kanal. DN 50
● Maks. temp. wody 90 °C

Grünbeck Polska Sp.z.o.o.
Ul. Broniewskiego 105 A · 93-253 Lodz · POLEN
Tel +48 42 6470029 · Fax +48 42 6421591
www.gruenbeck.com · grunbeck@grunbeck.pl
Certyfikat TÜV SÜD zgodnie z
according to DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 13485 and SCC**
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