
 
 

Výměnný filtrační modul B520-12 je určen k předběžnému čištění 

vodovodní vody. Modul je instalován ve standardních 20-palcových 

pouzdrech a může být použit ve vodovodních systémech v bytech, 

chatách, kavárnách, restauracích, mateřských školách a jiných 

obecních objektech. 

Modul je vyroben technologií karbonblok s vlákny. Obsahuje v 

optimální kombinaci jedinečné sorpční vláknité materiály značky 

AQUALEN© a jemně disperzní aktivní uhlí. 

Díky tomu zajišťuje modul účinné očištění vody od rzi (koloidního 

železa), písku a dalších nerozpustných příměsí a rovněž aktivního 

chloru, rozpuštěného železa a organických látek. Obsahuje stříbro v 

aktivní iontové formě. 

VÝMĚNA MODULU 

● Uzavřete vodu před filtrem a otevřete vodu za filtrem, aby došlo k 

vyrovnání tlaku. 

● Pomocí klíče odšroubujte pouzdro od víka vodního filtru. 

● Vyjměte použitý filtrační modul z pouzdra, slijte vodu a vypláchněte 

nečistoty uvnitř pouzdra. 

● Zkontrolujte neporušenost a správnou polohu kruhového těsnění a 

namažte je vazelínou. 

● Ujistěte se, že na novém výměnném modulu В520-12 jsou dvě 

těsnicí vložky. 

● Vložte modul do pouzdra a opatrně našroubujte pouzdro nadoraz 

do víka. 

● Otevřete přívod vody. 

● Ujistěte se, že vodní filtr neprosakuje. 

POZOR! Při prvním použití nového filtrovacího modulu jej 
propláchněte, aby se odstranily zbytky uhelného prachu, který 
se může při přepravě vytvořit, a to tak, že necháte protékat 
vodu přes vodní filtr po dobu 15-20 minut při rychlosti filtrace 
uvedené v technickém listě. 

Výrobce garantuje, že modul odpovídá požadavkům 
TU 3697-026-11139511-99 při dodržení provozních a skladovacích 
podmínek uvedených v technickém listě. 
Životnost* (kapacita) výměnného filtračního modulu je 60 000 litrů 
vodovodní vody. 
Kapacita modulu je stanovena pro filtrování vody odpovídající platným 
hygienickým normám a může kolísat v závislosti na kvalitě zdrojové 
vody. 
Po uplynutí doby životnosti je nutné modul vyměnit. 
Doba skladování modulu před zahájením provozu činí 3 roky při teplotě 
+5 až +40°С za podmínky skladování v neporušeném obalu. 
Modul nevyžaduje předprodejní přípravu. Cena je smluvní. 
V případě reklamace se obraťte na prodejce nebo výrobce. Záruka 
nebude akceptována v případě vnějšího poškození modulu. Výrobce 
neručí za zboží v případě nesprávné instalace modulu. 

Datum výroby 

/Kontrolór QC/ 

*Doba, během které se výrobce zavazuje zajišťovat 

spotřebiteli možnost používat zboží v souladu s jeho účelem 

a nést odpovědnost v případě zásadních vad zboží na 

základě odst. 6 článku 19 tohoto zákona. 

ZÁKON O OCHRANĚ PRÁV SPOTŘEBITELŮ čl. 5 odst. 1 

Výrobce: AQUAPHOR s.r.o. 
Rusko, 197110, Petrohrad, 
Pioněrskaja ul. 27 písmeno А. 
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Výměnný filtrační modul В510-12 nepodléhá potvrzení o shodě 
s požadavky technického předpisu TP TC 010/2011. ТU 
3697-026-11139511-99. 

Likvidace se provádí v souladu s ekologickými, hygienickými a jinými 
požadavky stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního 
prostředí a zajištění hygienicky a epidemiologicky příznivých podmínek 
pro obyvatelstvo. 

ZÁRUKA VÝROBCE 

Typ modulu В520-12 

Použití Předběžné čištění vodovodní 
vody 

Jmenovitá velikost filtrovaných 
částic 

nad 5 mikronů 

Doporučená rychlost filtrace 
(produktivita) 20 l/min 

Teplota filtrované vody +5 ... +40°С 

Značení (barva příruby) MODRÁ 

VÝMĚNNÝ FILTRAČNÍ MODUL В520-12 
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