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Dechlorační filtr V3
Dechlorační filtr pitné vody

Dechlorační filtr V3 s aktivním uhlím
je vhodný pro účinnou dechloraci pitné
vody a užitkové vody. Umožňuje
využití pro rodinné domy a bytové
jednotky.

Filtr je vhodný pro odstranění chloru a
jiných anorganických látek, jako
pesticidů a těžkých kovů. Zároveň z
vody odstraňuje nežádoucí organické
látky. Aktivní uhlí výrazně eliminuje
nepříjemné pachy a celkově zlepšuje
chuť upravované vody.

Balení obsahuje:

• provozní prvonáplň (aktivní uhlí)

Doporučené příslušenství:
• filtr mechanických nečistot

(objednací kód: AV/D.15)
• 2 x kulový kohout 1/2" F x 1/2" RM

(objednací kód: AV/F.16)

Objednací kódy:

Dechlorační filtr E10: ATS/D.01

Náhradní náplň: AV/E.15

Vlastnosti dechloračního filtru V3

Velikost připojení 1/2" vnitřní (F)

Materiál filtrační hlavy Polypropylen (PP)

Materiál těla filtru SAN

Průtok 500 litrů/hod

Max. pracovní teplota 50 oC 

Max. pracovní tlak 7 bar

Tlaková ztráta 0,3 bar

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky 
č. 409/2005 Sb.



PRODUKTOVÝ LIST
Datum vydání: 1. března 2021

AV EQUEN s.r.o. | Sokolova 696/32, 619 00  Brno - Horní Heršpice
tel.: +420 775 775 432 | e-mail: info@avqn.com | www.av-equen.cz

Strana 2

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné 
technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a 
v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

Provoz a údržba
• Výrobek musí být umístěný v nemrznoucích prostorách

• Filtrační nádoba je snadno omyvatelná

• Doporučená frekvence výměny provozních filtračních náplní:

• optimálně 1x za 3 měsíce

• nejpozději 1x za 6 měsíců

Rozměry dechloračního filtru
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