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MiniPlus FK06  
Kombinált szűrő 

Termék adatlap 
 

 

 

 

 
 

 
 

Felépítés 

Ez a szűrő kombináció az alábbi elemekből áll: 

• Szelepház nyomásmérő csatlakozással mindkét oldalon 

• Menetes csatlakozások 

• Komplett szelepbetét membránnal és szelepülékkel 

• Rugóház állítógombbal és skálával 

• Szabályzó rugó 

• Finomszűrő átlátszó szűrőcsészében 

• © Tisztító gömbcsap 

• Kettős nyílású szerelőkulcs 

• A nyomásmérő nincs a csomagban (lásd tartozékok) 

Anyagok 

• Dezincifikációnak ellenálló vörösöntvény ház  

• Sárgaréz menetes csatlakozók 

• Kiváló minőségű szintetikus anyagból készült szelepbetét 

• Kiváló minőségű szintetikus anyagból készült rugóház állítógombbal és 

beállító skálával 

• Rugóacél szabályzó rugó 

• Rozsdamentes acél szűrőfelület 

• Ütésálló, átlátszó szintetikus szűrőcsésze 

• Szöveterősítésű NBR membrán 

• NBR tömítések 

Alkalmazás 

A MiniPlus FK06 visszamosatható finomszűrők folyamatos szűrt 

ivóvízellátást biztosítanak. Felfogja a lebegő szennyeződéseket, mint 

például korróziómaradványokat, kócmaradványokat, vagy 

homokszemcséket. A szűrőcsésze alján összegyűlt szennyeződések a 

szűrő átöblítésével könnyedén eltávolíthatók.  A nyomáscsökkentő szelep 

megakadályozza a túlnyomásból eredő károsodást és csökkenti a 

vízfogyasztást. A készülék megfelel a DIN/DVGW szabvány 

követelményeinek. 

Kompakt méretéből adódóan a készülék még nehezen hozzáférhető 

helyekre is felszerelhető. 

Jellemzők 

• DIN/DVGW tanúsítva 

• A beállított nyomás közvetlenül leolvasható a beállító skálán 

• A szabályzórugó nem érintkezik az ivóvízzel 

• A szelepbetét kiváló minőségű szintetikus anyagból készült és 

kompletten cserélhető  

• A szűrt vízellátás a tisztítás alatt is zavartalan 

• Bemeneti nyomáskiegyenlítés – a belépő oldali nyomás ingadozás 

nincs hatással a kilépő oldali nyomásra 

• Az ütésálló, átlátszó szűrőcsészében könnyen ellenőrizhető a szűrő 

szennyezettségének mértéke 

• A szűrő és a teljes szűrőcsésze cserélhető 

• Megfelel a KTW ivóvíz előírásoknak 

Alkalmazási lehetőségek 

Közeg Víz 

Bemenő nyomás Maximum 16,0 bar 

Kimeneti nyomás 1,5 - 6,0 bar 

A szűrő ivóvizes alkalmazásokra lett kifejlesztve. Vízkezelő 

alkalmazásokban a szűrőt külön kell tanúsítani. 

Műszaki adatok 

Felszerelési helyzet Vízszintesen, szűrőcsészével lefelé 

Üzemi nyomás Maximum 16,0 bar 

Üzemi hőmérséklet Maximum 40°C 

Csatlakozó méret 1/2" , 3/4", 1", 11/4" 



SM110 Membrános biztonsági szelep 
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Csatlakozó méret R 1/2" 3/4" 1" 

Nominális méret átmérő DN 15 20 25 

Tömeg (kg) 0,7 1,0 1,5 

Méretek mm    

 H 140 160 180 

 l 80 90 100 

 M 89 89 111 

 h 156 156 180 

 Mé 54 54 61 

kvs-érték  2,5 2,9 6,0 

DIN/DVGW tanúsítvány 

száma 

 NW-9311 BO 

0223 

-  

Csatlakozó méret R 1/2" 3/4" 1" 

Nominális méret átmérő DN 

Működés 

A szűrőkombináció egy nyomáscsökkentő szelepből és egy 

visszamosatható finomszűrő kazettából áll. 

Normál üzemben a víz a szűrőn átáramolva jut a készülék kilépő oldalára. 

A szűrő öblítésekor az öblítő golyóscsap nyitásával a kiszűrt szennyeződés 

eltávolítható. Az öblítés folyamata alatt a szűrt vízellátás zavartalan. 

Az integrált nyomásszabályozó szelep az erőkiegyenlítés elvén működik, 

ahol az előfeszített rugó ellenében a membránra ható víznyomásból 

származó erő hat. A bemeneti oldali nyomásingadozásnak nincs hatása a 

szelepműködésre. Következésképpen a bemeneti nyomás fluktuáció nincs 

hatással a kimeneti nyomásra. 

Változatok 

FK06-...AA = Menetes hollandi csatlakozások,  

szűrőméret 100 µm 

  Csatlakozó méret 

 Kiegészítő termékek 

M07M Nyomásmérő 

 Ház mérete 63mm, hátsó menetes csatlakozással 

G1/4" Tartományok: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 vagy 0 - 25 bar. 

Megrendeléskor a felső nyomásértéket adja meg 

ZR06K Kétoldalú csavarkulcs 

 A rugóház eltávolításához 

RV277 Belépő oldali visszacsapó szelep 

 R1/2" - 2" méretekben kapható 

VST06 Csatlakozókészlet 

 Csatlkazókészlet 

A = Menetes csatlakozás;  

B = Hegesztett hollandi csatlakozás 

 

 

    

 M07M ZR06K  RV277 

 

 

 

  

VST06AVST06B 
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Beépítési példa 

 

 

Felszerelési irányelvek 

• Vízszintes csővezetékbe lefelé néző szűrőcsészével szerelje be 

o Ez a pozíció optimális szűrési hatékonyságot biztosít 

• A szerelvény mindkét oldalára elzárók beépítése javasolt 

• Javasolt jó hozzáférhetőséget biztosítani o A nyomásmérő könnyen 

leolvasható 

o Az átlátszó szűrőcsészében a szennyeződés mértéke könnyen 

látható 

o Egyszerűsített karbantartás és tisztítás 

• A beépítés helye fagytól védett kell legyen 

• Közvetlen a vízóra után javasolt beépíteni 

o Megfelel a DIN 1988, 2. rész előírásainak 

Tipikus alkalmazások 

Ezek a szűrő kombinációk minden háztartási vízrendszerben használhatók. 

A műszaki jellemzők figyelembe vételével közületi vagy ipari 

rendszerekben is alkalmazhatók. 

Ezek a szűrő kombinációk a következő helyekre szerelhetők: 

• Nehezen hozzáférhető helyekre 

• Meglévő fém, vagy műanyagcsöves hálózatba 

• Ha a statikus nyomás meghaladja a rendszerben engedélyezett üzemi 

nyomás maximális értékét 

• Zajhatások elleni védelem érdekében, ha a vételezési ponton a 

statikus nyomás meghaladhatja az 5 bar-t (DIN 4109: Zajvédelem 

magas épületekben) 

• Ha el kell kerülni a nyomásingadozást a lefelé menő rendszerben 

• Szennyeződésre érzékeny vízvezetéki szerelvények védelmére 

Térfogatáram ábra 
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Alkatrészek 

MiniPlus FK06 Szűrő kombinációk (2000-től) 

Szám

. 

Magyarázat Méret Alkatrész 

rendelési szám 

1 Rugóház 1/2" + 3/4" 0901515 

 komplett 1" + 11/4" 0901516 

2 Komplett szűrőkazetta 1/2" + 3/4" D06FA-1/2 

 (szűrőbetét nélkül) 1" + 11/4" D06FA-1B 

3 Tömtítőgyűrűkészlet 1/2"  0901443 

 (10 darab/csomag) 3/4"  0901444 

  1"  0901445 

  11/4" 0901446 

4 Vakdugó O-gyűrűvel R1/4" (5 

db.) 

 S06K-1/4 

5 Átlátszó szűrőcsésze   

 100m szűrővel 1/2" + 3/4" KF06-1/2A 

 és ház 1" + 11/4" KF06-1A 

6 O-gyűrű készlet 1/2" + 3/4" 0903127 

 házhoz (10 db/csomag) 1"  + 11/4" 0903128 

7 Csere 1/2" - 3/4" AS06-1/2A 

 szűrőméret 100m 1" - 11/4" AS06-1A 

 Csere 1/2" - 3/4" AS06-1/2C 

 szűrőméret 50m 1" - 11/4" AS06-1C 

8 O-gyűrű készlet   

 szűrőcsésze 1/2" + 3/4" 0901246 

 (10 darab/csomag) 1" + 11/4" 0901499 

9 Kettős nyílású szerelőkulcs   

 A szűrő kiszereléséhez   

 csésze (nincs ábra) 1/2" - 11/4" ZR06F 
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