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Oblasti použitia

Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody

> Zip HydroTap® G4 BCS - G4 BC - G4 B

> M-malé prietokové ohrievače
> C-komfortné prietokové ohrievače

> Zip HydroTap® MINIBOIL (čís. výr.: 84521)

> Zip Hydroboil HBE (6-003..007 a KA 15..40)

> Iné zariadenia na horúcu vodu

Na zmäkčovanie vody pre zariadenia s horúcou vodou:



 Filter>  ULTRA 500 | ULTRA 1000 | ULTRA 2000 

84519

84500 | 84501 | 84502

4.200 | 8.500 | 20.000

max. 1,9

4 – 30

42,5 | 36 | 47,5

9,5 | 13,6 | 17,5

5.950  | 12.120  | 28.570 

5.210  | 10.610  | 25.000 

4.200  | 8.500  | 20.000 

3.790  | 7.710  | 18.180 

2.880  | 5.980  | 14.100 

2.680  | 5.560  | 13.100 

2.340  | 4.860  | 11.460 

2.210  | 4.580  | 10.780 

1.970  | 4.090  | 9.650 

1.790  | 3.600  | 8.490 

1.630  | 3.040  | 7.170 
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Univerzálna hlava filtra [č. výr.]:

Filtračná vložka (kazeta) [č. výr.]:

Objem pri 10 °KH [liter]:

Požadovaný tlak [bar]: 2 – 8 / stabilný tlak

Prietok [l / min]:

Vstupná teplota [° C]:

Výška [cm]:

Priemer [cm]:

Objem pri 7 ° KH [liter]:

Objem pri 8 ° KH [liter]:

Objem pri 10 ° KH [liter]:

Objem pri 11 ° KH [liter]:

Objem pri 13 ° KH [liter]:

Objem pri 14 ° KH [liter]:

Objem pri 16 ° KH [liter]:

Objem pri 17 ° KH [liter]:

Objem pri 19 ° KH [liter]:

Objem pri 21 ° KH [liter]:

Objem pri 23 ° KH [liter]:

>> Filtračné kazety s trojstupňovou ochranou -  výmena iónov
na zmäkčenie vody, stabilizácia pH a filtrovanie vody. Ideálna
ochrana na zariadenia, ktoré slúžia na výrobu teplých nápojov,
kávové špeciality, čaj a pod.
 
>> Redukuje obsah minerálnych látok ako vápnik, horčík, chlór
a rôzne iné látky, ktoré vplývajú na chuť a arómu pitnej vody.
 
>> Špeciálne filtre Claris Ultra sa inštalujú na prívod studenej
vody priamo pred inštalovaný spotrenič
 
>> Používa ionomeničové živice, ktoré stabilizujú hodnotu pH
a zabraňujú tak nadmernej kyslosti vo vode
 
>> Stabilizácia pH a špeciálne aktívne uhlie z kokosových škrupín
dosahujú vysokú kapacitu objemu filtrovanej vody
 
>> Technológia filtra Claris Ultra je navrhnutá tak, aby v krátkom
okamihu prietoku vody cez filtračnú kazetu, aktívne uhlie vo fáze
zmäkčenia znížili tvrdosť vody na optimálnu úroveň
 
>> Znižuje tvrdosť vody, ktorá vedie k tvorbe vodného kameňa
v spotrebičoch na výrobu vriacej vody, teplých nápojov, čajov,...
 
>> Hygienická a ľahká výmena filtračných vložiek. Vnútorné
časti filtra nie sú vystavené žiadnemu fyzickému kontaktu
alebo kontaminácii.

Filtračnú kazetu je potrebné vymeniť po dosiahnutí vypočítanej
filtračnej kapacity, ale najmenej raz ročne. Účinnosť filtrácie
klesá, ak je odporúčaný objem prekročený.
 
Kazetu vždy dôkladne prepláchnite po počiatočnej inštalácii
alebo po výmene kazety.
 
Pre sériu zariadení MINIBOIL a Hydroboil (HBE 6-003..007
a KA 15..40) odporúčame CLARIS - merač spotreby ako voliteľné
príslušenstvo (Číslo artiklu: 84509) so thread palcovým závitom.

Filtračný systém CLARIS ULTRA ponúka bezprecedentnú kvalitu
v stabilizácii tvrdosti vody s minimálnym vplyvom na pH vo vode
na základe požiadaviek európskeho nariadenia o pitnej vode.
 
Je to revolučný systém filtračných kaziet na svete vhodný
na efektívne zníženie tvrdosti, stabilizáciu minerálov
a eliminovanie korózie súčasne s kontrolovaným čistením pitnej
vody s nízkou hladinu oxidu uhličitého.
 
Kombinovaná technológia ponúka najlepšiu možnú kvalitu vody
v širokom rozsahu tvrdosti vody a eliminuje rôzne agresívne kyseliny
obsiahnuté v kovoch, ktoré spôsobujú koróziu citlivých častí stroja.

Tvrdosť vody (uhličitanová tvrdosť) Prehľad kapacity filtračných kaziet:

Popis Návod na obsluhu

Osobitné poznámky

Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
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Pri inštalácii filtra CLARIS ULTRA nezabudnite na rôzne rozmery
(pozri tabuľku na strane 2). Musí sa dodržať minimálna vzdialenosť 10 cm nahor a nadol.
Inštalácia je možná horizontálne aj vertikálne.
Príklad inštalácie pomocou Zip HydroTap® G4 BC
 
Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rohový
ventil

Elektrická zásuvka
230 V AC 50 Hz

Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody

Dotazy k inštalácii: +421 911 150 355
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Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Mobil:   +421 911 150 355

kama@kama.sk

Prietokový snímač CLARIS so závitom ⅜ palca bol špeciálne
navrhnutý pre ovládanie filtračných vložiek vyvinutých a používaných
na meranie a zobrazenie zvyškovej kapacity filtra až do výmeny.
 
Užívateľ môže na externom displeji vidieť nasledujúce informácie:
 
> Zostávajúca kapacita zadaného množstva filtrovanej vody
 
> Celkové množstvo filtrovanej vody
 
> Množstvo filtrovanej vody a čas použitia posledných 5 filtrač. vložiek

Táto súprava príslušenstva je potrebná na pripojenie k modelom
Zip G3 a MINIBOIL.

www.kama.sk

Merač spotreby CLARIS (voliteľný pre Miniboil a Hydroboil)

Sada meračov spotreby CLARIS: Číslo položky: 84509

Sada na rýchle pripojenie konektorov

Sada na rýchle pripojenie konektorov: Číslo položky: 84521

Filtračný systém na zmäkčovanie a úpravu vody

Príslušenstvo

Kama-CLAGE




