
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
PRO ČISTOU VODU

Filtry a filtrační stanice – Braukmann



Filtry Resideo – Braukmann vynikají jedinečným patentovaným systémem zpětného proplachu, který 
zaručuje čistou vodu na výstupu z filtru. Mechanické nečistoty jsou spolehlivě filtrovány prouděním 
vody skrze jemné filtrační sítko z nerezové oceli. Tato technologie čištění chrání vodovodní potrubí 
mimo jiné i před poškozením usazenými částečkami koroze a zaručuje správnou funkci zařízení 
připojených v systému.
Filtrační stanice Resideo – Braukmann jsou navíc doplněny o redukční ventil, případně i o zpětný 
ventil. Díky uvedené kombinaci ventilů a filtru je zaručena úspora místa a samozřejmě nákladů. 
Filtrační stanice zajišťují dodávku čisté vody v požadovaném tlakovém pásmu. 
Vybrané filtry a filtrační stanice jsou navíc vybaveny technologií označovanou jako „Double Spin“, 
která díky vírovému průtoku čištění sítka, podstatně zvyšuje životnost filtru.

Jednoduché řešení pro čistou vodu. Účinný systém 
technologie  
zpětného proplachu.
Filtrační vložka filtrů se zpětným proplachem je složena 
z hlavního a pomocného sítka. V běžném fitračním režimu 
protéká voda hlavním sítkem z vnější části směrem do středu. 
Při otevření odkalovacího kulového ventilu (během proplachu) 
je filtrační vložka stlačena tlakem vody směrem dolů a voda 
nyní teče přímo do středu pomocného sítka. Část této vody 
pak protéká pomocným sítkem směrem na výstup filtru (není 
přerušena dodávka vody do odběrů) a část vstupuje do rotační 
trysky, která je ve středu pomocného sítka. Tato tryska se 
tlakem vody roztočí a proudem vody propláchne celou plochu 
hlavního sítka filtru směrem od středu ven – tedy proti směru 
toku v běžném pracovním režimu. Po uzavření kulového ventilu 
se hlavní sítko vrátí do pracovní polohy a voda opět proudí přes 
hlavní sítko.
Filtry s patentovanou technologií „Double spin“ obsahují 
navíc malou turbínku s lopatkami, které způsobují oběh vody 
kolem sítka filtru. Oběhem vody dochází k roztočení prstence 
nacházejícího se v horní části filtru. Rotace vnitřního prstence 
pak splachuje nečistoty, které se zachycují v horní části filtru. 
Nepřetržitý průtok vody kolem všech dílů filtru, které s vodou 
přicházejí do styku (jak ve filtračním režimu, tak v režimu 
proplachu) zabraňuje tomu, aby se uvnitř filtru nečistoty 
dlouhodobě usazovaly. Tím je znemožněna biologická 
kontaminace filtru.
Filtry Resideo – Braukmann splňují požadavky DVGW jako 
zařízení pro pitnou vodu a jsou v tomto smyslu schváleny 
Zdravotním ústavem se sídlem v Brně.

Jedinečné řešení pro všechny typy aplikací

Jsme odborníci na vnitřní rozvody pitné vody v objektu, 
vodoměrem na vstupu do budovy počínaje. Prvním zařízením za 
vodoměrem by měl být léty prověřený filtr nebo filtrační stanice 
Resideo – Braukmann.

Pro převážnou část aplikací má společnost Resideo vždy 
to správné řešení. V aplikacích s omezeným prostorem pro 
montáž lze využít filtry nebo kombinace s možností instalace 
do svislého potrubí. Ve větších komerčních a průmyslových 
budovách s vysokou spotřebou pitné vody je vhodné osadit filtr 
s přírubovým připojením F78T-S.

HS10S
Filtrační stanice 
obsahující sítko 
s volitelnou jemností, 
redukční ventil, zpětný 
ventil a uzavírku 
na výstupu. Vše je 
integrované v jednom 
těle. Tato filtrační 
stanice je osazována 
technologií „Double 
Spin“.

F78TS
Jemný přírubový filtr se 
zpětným proplachem 
pro průmysl, budovy 
a komunální resort, 
určený pro aplikace 
vyžadující velký průtok 
dodávané čisté vody.

FF06
Jemný roplachovatelný 
filtr (bez zpětného 
proplachu).

FK06
Kombinace jemného 
proplachovatelného 
filtru (bez zpětného 
proplachu) 
a redukčního ventilu.

FK74CS
Kombinace filtru se 
zpětným proplachem 
a redukčního ventilu. 
Tělo filtru je vyrobeno 
z vysoce kvalitního 
syntetického materiálu. 
Lze instalovat jak 
do horizontálního, tak 
do vertikálního potrubí.

FK09S
Kombinace filtru se 
zpětným proplachem 
a integrovaným 
redukčním ventilem je 
určena do vodovodních 
systémů v domácích 
a průmyslových 
aplikacích s potřebou 
úpravy tlaku vody. 
Instalace pouze do 
horizontálního potrubí.

F74CS
Filtr se zpětným 
proplachem pro domy 
a domácnosti. Tělo 
filtru je vyrobeno 
z vysoce kvalitního 
syntetického materiálu. 
Lze instalovat jak do 
horizontálního, tak do 
vertikálního potrubí.

F76S
Filtr se zpětným 
proplachem primárně 
určený do vodovodních 
systémů v domácích 
a průmyslových 
aplikacích, kde není 
potřeba upravovat 
tlak vody. Tento filtr 
je vybaven systémem 
„Double Spin“.

Z74S-AN
Automatická jednotka 
umožňuje časové 
spínání proplachu 
filtrů FK74CS a F74CS. 
Bajonetová přípojka 
pro instalaci bez použití 
nástrojů. Interval 
zpětného proplachu lze 
nastavit na 8 různých 
hodnot. Duální možnost 
napájení – síťové nebo 
provoz na baterie. 

FK76CS
Kombinace filtru se 
zpětným proplachem 
a redukčního ventilu. 
Díky otočnému 
konektoru je 
možná instalace 
v horizontálním 
i vertikálním potrubí. 
Tělo filtru je vybaveno 
systémem „Double 
Spin“.

Z11S (AS)
Automatická jednotka 
pro časové spouštění 
proplachu pro filtry 
F76S a F78TS. Interval 
zpětného proplachu lze 
nastavit na 16 různých 
hodnot. Bezpečnostní 
funkce dokončení 
proplachu a možnost 
dálkového ovládání.

F76CS
Filtr se zpětným 
proplachem primárně 
určený do vodovodních 
systémů v domácích 
a průmyslových 
aplikacích. Díky 
otočnému konektoru 
je možná instalace 
v horizontálním 
i vertikálním potrubí. 
Tento filtr je vybaven 
systémem „Double 
Spin“.

DDS76
jednotku Z11 lze 
doplnit o diferenční 
tlakový spínač DDS76 
pro ovládání proplachu 
zvýšeným rozdílem 
tlaku před a za filtrem 
při zanesení sítka 
i mimo nastavený 
časový interval.



Přehled objednacích čísel

Filtry a filtrační stanice

Označení a popis Typ Objednací číslo

FF06 – JEMNÝ FILTR BEZ ZPĚTNÉHO PROPLACHU
–  MOSAZNÉ TĚLO, JEMNOST SÍTKA 100 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

FF06-xxAA, xx = připojení 1/2”, 3/4”, 1”

Mosazná jímka (do 70°C) FF06-xxAAM

FK06 – JEMNÝ FILTR BEZ ZPĚTNÉHO PROPLACHU S REDUKČNÍM 
VENTILEM
–  MOSAZNÉ TĚLO, JEMNOST SÍTKA 100 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

FK06-xxAA, xx = připojení 1/2”, 3/4”, 1”, 11/2”

Mosazná jímka (do 70°C) FK06-xxAAM

F74CS – FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM
–  PLASTOVÉ TĚLO S OTOČNÝM ADAPTÉREM PŘIPOJENÍ – 

HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ INSTALACE
–  JEMNOST SÍTKA 50 UM, 100 UM, 200 UM  

(PRO DIMENZI 1½” A 2” SÍTKO POUZE 100 UM)

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

F74CS-xxAy (pro dimenze > 11/4” je o.č. F74CS-xxLFAA) 
xx = připojení 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” 
y = sítko, A = 100 um, C = 50 um, D = 200 um

FK74CS – FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEMS REDUKČNÍM 
VENTILEM
–  PLASTOVÉ TĚLO S OTOČNÝM ADAPTÉREM PŘIPOJENÍ – 

HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ INSTALACE
–  JEMNOST SÍTKA 50 UM, 100 UM, 200 UM  

(PRO DIMENZI 1½” A 2” SÍTKO POUZE 100 UM)

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

FK74CS-xxAy (pro dimenze > 11/4” je o.č. F74CS-xxLFAA) 
xx = připojení 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” 
y = sítko, A = 100 um, C = 50 um, D = 200 um

F76S – FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM
–  MOSAZNÉ TĚLO, MOŽNÉ S RŮZNÝMI SÍTKY 20 UM, 50 UM, 100 UM, 

200 UM, 500 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

F76S-xxAy, xx = připojení 1/2”, 3/4”, 1”, 11/2”, 11/4”, 2”

Mosazná jímka (do 70°C) F76S-xxAyM, y = sítko, A = 100 um, B = 20 um,  
C = 50 um, D = 200 um

FK76CS – FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM A REDUKČNÍM 
VENTILEM 
–  MOSAZNÉ TĚLO S OTOČNÝM ADAPTÉREM PŘIPOJENÍ – 

HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ INSTALACE, SÍTKO 100 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

F76S-xxAA, xx = připojení 1/2”, 3/4”, 1”, 11/2”, 11/4”, 2”

FK09S – FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM A REDUKČNÍM VENTILEM 
–  MOSAZNÉ TĚLO – POUZE HORIZONTÁLNÍ INSTALACE, SÍTKO 100 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

FK76CS-xxAA, xx = připojení 3/4”, 1”, 11/4”

HS10S – FILTRAČNÍ STANICE (FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM, 
REDUKČNÍ VENTIL, ZPĚTNÝ VENTIL)
–  MOSAZNÉ TĚLO, MOŽNÉ S RŮZNÝMI SÍTKY 20 UM, 50 UM, 100 UM, 

200 UM, 500 UM

Plastová průhledná jímka 
(do 40°C)

HS10S-xxAy, xx = připojení 1/2”, 3/4”, 1”, 11/2”, 11/4”, 2” 
y = sítko, A = 100 um, B = 20 um, C = 50 um, D = 200 um

F78TS – PŘÍRUBOVÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM TĚLO Z ŠEDÉ 
LITINY, MOŽNÉ S RŮZNÝMI SÍTKY 20 UM, 50 UM, 100 UM, 200 UM, 
500 UM

Jímka ze šedé litiny, povrch 
ošetřen katoforézou (do 
70°C)

F78TS-xxFy, xx = připojení DN65, DN80, DN100, DN125, 
y = sítko, A = 100 um, B = 20 um, C = 50 um, D = 200 um

Příslušenství pro automatický proplach 

Označení a popis Typ Objednací číslo

Z74S-AN – AUTOMATICKÁ JEDNOTKA PRO SPÍNÁNÍ PROPLACHU FILTRŮ FK74CS A F74CS
– PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY FILTRŮ FK74CS A F74CS

adaptér 230 V, 50Hz, 6V/500 mA 
3x alkalické baterie LR6 AA 1.5V

Z74S-AN

Z11S – AUTOMATICKÁ JEDNOTKA PRO ČASOVÉ SPOUŠTĚNÍ PROPLACHU
– PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY FILTRŮ F74C, FK74C, F76S-ZÁVITOVÉ, FN09S, HS10S 1/2” – 2”

230 V, 50/60 Hz, 10W, s konektorem Z11S-A

24V, 50/60 Hz, 10W, bez konektoru Z11S-B

Z11AS – AUTOMATICKÁ JEDNOTKA PRO ČASOVÉ SPOUŠTĚNÍ PROPLACHU
– PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY FILTRŮ F78TS A F76S-PŘÍRUBOVÉ DN 65…100

230 V, 50/60 Hz, 10W, s konektorem Z11AS-1A

24V, 50/60 Hz, 10W, bez konektoru Z11AS-1B

DDS76 – SPÍNAČ TLAKOVÉ DIFERENCE PRO JEDNOTKY ZPĚTNÉHO PROPLACHU Z11S A Z11AS
– SPÍNACÍ DIFERENČNÍ TLAK: NASTAVITELNÝ V ROZSAHU 0,1 AŽ 1,6 BAR

pro filtry F76S ½” – ¾” DDS76-1/2

pro filtry F76S 1” – 1¼” a F78TS DDS76-1

pro filtry F76S 1½” – 2” DDS76-11/2

domácnosti
(households)

budovy
(building)

průmysl
(industry)



Resideo – produkty a systémová řešení  
pro celý dům
Současný trh je plný různých nabídek a informací ohledně 
chytrých řešení pro domácnosti a pro majitele nemovitostí 
je velice těžké se v tomto segmentu zorientovat. Naše 
společnost vám v tomto ráda pomůže a bude pro vás 
spolehlivým partnerem díky našemu širokému portfoliu 

inteligentních produktů a řešení, sahajícím od prostorových 
termostatů, čističek vzduchu, bezpečnostních systémů, 
vodních armatur až po energetický management. Resideo má 
chytrá řešení pro celý váš dům.

Nová globální společnost se 130 lety zkušeností 
v inovacích pro domácnosti
Resideo vzniklo jako samostatná společnost oddělením od 
původní firmy Honeywell. Resideo v současnosti pokračuje 
ve vývoji nových pokrokových řešení na poli inteligentních 
technologií pro domácnosti, která vám pomohou cítit se doma 
komfortně a bezpečně. 
Naše produkty jsou instalovány již ve více než 150 milionech 
domácností a 6 milionů našich zákazníků má naše Smart 
výrobky připojené online. Značka Honeywell Home je více než 
jen jméno na našich inovativních výrobcích, je součástí slibu 
udržet myšlenku na důležitost domova v srdci všeho  
co děláme, vyvíjíme a vyrábíme.

Vlastníme přibližně 3000 celosvětových patentů a máme  
v úmyslu pokračovat v hledání inspirace v každodenním životě 
pro vývoj intuitivních technologii, které jsou spolehlivé, žádané 
a vytvořené přesně dle požadavků našich zákazníků.
S ventily Resideo Braukmann a portfoliem Honeywell Home 
nabízíme našim zákazníkům ideální produkty a řešení pro jejich 
současné i budoucí potřeby.

Naše výrobky, které jsou celosvětově známé jako jedny z nejlepších, se používají ve více než 150 milionech domácností a pomáhají 
tak zvyšovat bezpečnost, komfort a energetickou účinnost domů a bytů.

Resideo Braukmann – Vodní armatury 

Armatury a řešení v oblasti úpravy a bezpečnosti pitné vody, která jsou klíčovou součástí rozvodů v domácnosti.

Některé z našich značek a produktových skupin



Více informací naleznete na:
homecomfort.resideo.com/cz

Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina
homecomfort.resideo.com/cz
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