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Új Honeywell Home

vízszűrő F78TS néven

Az F78TS karimás visszamosatható szűrők,

nagy vízfogyasztású alkalmazásokra lettek

tervezve, úgymint nagy lakóépületek központi

ivóvíz szűrésére, valamint egyéb közületi, ipari

alkalmazásokra.

Az F78TS karimás szűrő is rendelkezik azzal a

nagy hatékonyságú visszamosatási

technológiával, amelyet a Resideo a kisebb,

háztartási finomszűrőinél is alkalmaz. Az F78TS

felszerelhető a Z11AS öblítő automatikával és a

DDS76 nyomáskülönbség kapcsolóval.

A szűrő alkalmazásával megakadályozhatók

idegen anyagok, mint például korrózió

maradványok, homokszemcsék és egyéb

szennyeződések rendszerbe kerülése.

F76S...F F78TS...

Előnyök és tulajdonságok:

 Szűrt víz ellátás a tisztítás alatt is zavartalan

 A szűrőbetét cserélhető

 Szabadalmaztatott visszamosatási 

technológia – gyorsan, kis vízmennyiséggel 

tisztítható szűrő

 Teljesen automatizálható, Z11AS idővezérlő 

öblítő automatikával felszerelhető

 DDS nyomáskülönbség kapcsoló 

használatával a tisztítás a szennyezettségtől 

függően is elindul

 MSZ EN 1717 szerinti szabványos szennyvíz 

elvezető csonk

 Poliamid bevonat magas korrózióállóságot 

biztosít

 Alacsonyabb beépítési magasság

 Kevesebb vízmennyiséggel is 

hatékonyabban végzi el a visszamosatást

Kérjük ezentúl az F76S...F  szűrő helyett 

tervezésnél használják az azt leváltó F78TS... 

típust. 

Megszűnő típus Új, kiváltó típus

F76S-65FA F78TS-65FA

F76S-80FA F78TS-80FA

F76S-100FA F78TS-100FA

F76S-125ZFA F78TS-125ZFA 

Változatok:

F78TS-...FA Szűrőméret 100 µm

F78TS-...FB Szűrőméret 20 µm

F78TS-...FC Szűrőméret 50 µm

F78TS-...FD Szűrőméret 200 µm

DN65/80/100 csatlakozó méretben

F78TS-125ZFA Szűrőméret 100 µm

Termékismertető



Engedélyek:

A magyarországi szabályozásoknak megfelelően

ivóvíz rendszerekbe csak olyan termékeket lehet

beépíteni, melyek rendelkeznek a szükséges

ÁNTSZ engedéllyel és úgynevezett 1+

tanúsítvánnyal.

A Honeywell Home vízszűrők a fenti előírásoknak,

szabványoknak teljes mértékben megfelelnek:

 ÁNTSZ engedély száma: KEF-7443-1/2016

 1+ tanúsítvány száma: ÉMI 20-CPR-134-(C-

14/2011)

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön tervező támogató kollégánknál:

Vámos György – Kelet-Magyarország 30/992 1884 gyorgy.vamos@resideo.com

Márvány János – Nyugat-Magyarország 30/279 1838 janos.marvany@resideo.com

A szűrővel kapcsolatos további információkat keresse a Resideo online termékkatalógus oldalán.

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne termékismertető levelet kapni, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen:

Kiegészítők:

 RV283P - Visszafolyásgátló szelep 2-es 

kategória, poliamid bevonatos öntöttvas DN 

40-300 méretben

 D15S – Nyomásszabályozó szelep, poliamid 

bevonatos öntöttvas DN 65-200 méretben

 Z11AS - Öblítőautomatika

 DDS76 - Nyomáskülönbség kapcsoló

Műszaki adatok:

 Beépítés: Vízszintes csőszakaszban, 

szűrőcsészével lefelé

 Üzemi nyomás: Min. 1,5 bar – max. 16bar

 Nyomástűrés: PN16

 Üzemi hőmérséklet: max. 40°C

 Anyagok: Poliamid bevonatos GGG40 

öntvény szűrőcsésze és ház, 

rozsdamentes acél, bronz és műanyag 

belső részek, rozsdamentes acél szűrőháló

 Csatlakozás típusa: 1 szűrő: DN65-

DN125; 2 szűrő párhuzamosan: 2xDN80 

vagy 2x DN100

 Közeg: A szűrő ivóvizes alkalmazásokhoz 

lett kifejlesztve - más alkalmazási terület 

esetén a szűrő megfelelősségét egyedileg 

kell megvizsgálni

Beépítési példa:

Resideo Kft.

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Termékinformáció: 06 80 021 331

E-mail: consumersupporthu@honeywellhome.com 


