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1) Výrobok: 2x FILTER 10“ – DEPURA DOUBLEAU

2) Typ: GEL.DEPURA DOUBLEAU 

3) Charakteristika použitia:

 Použitie pre filtráciu mechanických nečistôt z vody a pre zníženie rizika usadzovania
vodného kameňa.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

Kód Typ Pripojenie 
vstup/výstup 

Max. 
prevádzko-
vý prietok 
(m3/hod) 

PN 
Teplota 

vody/[okolia] 
(°C) 

101.095.10 
Zdvojený filter 10" - 3/4" - 

vrátane filtračných vložek 20 µm 
a Gelphos K 

3/4" 2,5 PN 6 5-40 [5-50]

101.095.20 
Zdvojený filter 10" - 1" - vrátane 

filtračných vložiek 20 µm a 
Gelphos K 

1" 3 PN 6 5-40 [5-50]

103.030.50 GEL.VLOŽKA10“ - 20 µm vlákno 

103.070.00 
GEL.VLOŽKA K 10" - s náplňou 

alkalických fosforečnanov 
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5) Technické a prevádzkové parametre: 

 rozmery 10", 2x trojdielny, prietok: 2,5 - 3 m3/hod  
 max. tlak 6 bar (použitie iba na výtlaku čerpadla alebo v rozvodoch vody s redukčným 

ventilom a expanznou nádobou) 
 vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008  
 rozmer 350 mm x 260 mm x 130 mm (V x Š x H)  
 materiál: telo – PP, hlava – SAN (Styren Acrylonitril - plast) 

 
 
 
 

6) Odporúčaná inštalácia filtrov mechanických nečistôt: 
 
 
 

 

  

vývod neupravenej vody 

 

spotrebisko 

 

V prípade, že bude 
prívod z vonkajšieho 
vodáren. rozvodu 
NAINŠTALOVAŤ 
redukč. ventil, pokiaľ 
tlak presahuje 6 bar 

vodomerná súprava 

 

exp. nádoba 
s pripojením 
IVAR.5580 

 

vývod neupravenej vody 

 

 

zdroj vody 

 

filter mech. nečistôt 
GEL.DEPURA 
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7) Upozornenie: 
 

 Všetky informácie uvedené v tomto dokumente slúžia len na ilustráciu. Firma IVAR CS 
spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez 
predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri 
výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste. Informácie uvedené v tomto technickom 
oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické 
predpisy.  

 Popis a technické údaje v tomto TL sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku 
skutočných parametrov. Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné. Firma 
IVAR CS spol. s r.o. sa zrieka v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi 
zodpovednosti za prípadné rozdiely medzi opisom výrobku v tomto dokumente a jeho 
skutočnými vlastnosťami. Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo 
vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia. Za tlačové chyby alebo 
chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 

 Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny jednotlivých výrobkov a neručí za 
prípadné tlačové chyby. 

 Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, 
rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie 
v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené. 
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