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  Oplev renheden – 
pureliQ-filterteknik

Sikker  
beskyttelse mod selv 
de mindste partikler  

i drikkevandet

Følg os på Facebook!

Din kontaktperson:

så vigtigt?

VIDEN OM VAND

Af hygiejniske årsager er det iht. DIN EN 
806-5, A nødvendigt at udskifte filterpatronen
eller udføre en returskylning hver 6. måned
for at sikre en optimal filtereffekt og hygiejne
i filteranlægget.

Legende let montering

Da alle komponenter er præmonteret,  
er installationen, der skal foretages af  
autoriseret VVS-installatør, afsluttet på 
få minutter. Den drejelige, patenterede 
klik-tilslutningsflange sørger for en let  
installation, lodret eller vandret, næsten 
uden værktøj.

Oplev renheden: Sikker beskyttelse mod 
selv de mindste partikler i drikkevandet

Korrosionsbeskyttelse: Forebyggelse 
mod aflejringer som f.eks. rustpartikler 

Anlægsbeskyttelse: Forebyggelse mod 
funktionsfejl på apparater og armaturer  
forårsaget af urenheder 

Hvorfor er monteringen af et filter

A company certified by TÜV SÜD 
in accordance with DIN EN ISO 9001,  
ISO 14001 and SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert



De effektive materialer i filterindsatsen holder  
urenheder og partikler sikkert tilbage.

Det stabile støtteelement giver komfort og  
hygiejne ved udskiftning af filterindsatsen.

Mulighed for individuelt justerbare returskyl- 
intervaller på 7, 30, 60 eller 90 dage.

Ekstra sikkerhed for at smudspartikler skylles  
ud rettidigt og sikkert.

Med Grünbeck-Vortex-teknologien  
fjernes alle restpartikler.

Betjeningsvenlige greb giver  
optimal komfort.

Hvilket filter passer til mig?

Grünbeck-filterløsningerne passer perfekt til alle anven- 

delsesområder. Alle pureliQ-filtre er omhyggeligt designet  

og tilpasser sig dine krav. Kvalitet, holdbarhed og service- 

sikkerhed er i fokus. Intuitiv håndtering og innovative  

funktioner sørger for enestående renhed af vandet.

Returskyllefilter: pureliQ:R/RD
Pålidelig filtrering dag efter dag. Ved returskylning gennem-
strømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler,  
der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via udløbet. 

Finfilter: pureliQ:K/KD
Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning  
af filterindsatsen. Udskiftning af filterindsatsen ved behov 
(tilsmudsning, øget differenstryk) og af hygiejniske årsa- 
ger hver 6. måned. 

Automatikfilter: pureliQ:A/AD
Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen ud- 
løses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun tid, 
men også penge. Det bliver ikke lettere. 

Andre fordeleAutomatikfilter pureliQ:ADFinfilter pureliQ:KDReturskyllefilter pureliQ:RD

Betjeningsfelt til individuelt  
justerbare returskyl- 
intervaller til varianterne  
pureliQ:A og AD.

Filterindsats til  
varianterne pureliQ:K  
og pureliQ:KD. 

Grünbeck-Vortex-teknologi  
til filterrengøring uden rest-
partikler.

Varianterne pureliQ:RD/KD og AD er desuden 
udstyret med manometer og trykreduktion, der 
sikrer ensartet vandtryk.

Takket være det lukkede design beskyttes filter- 
elementet optimalt mod UV-lys.

Filtrene findes i størrelserne ¾" til 1 ¼ʺ.


