
Efficient building services

®

Αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα RATIΟ 
Τέλος στην αγορά ανταλλακτικών. 
Ο οικονοµικός τρόπος φίλτρανσης 
για αξιόπιστα καθαρό πόσιµο νερό

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ RATIO
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ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ RATIO

Η οικονομική λύση στα 
αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα: 
RATIO FR και DFR.

Τα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα RATIO και RATIO HOT είναι 
μία οικονομική λύση για την ασφάλεια του σπιτιού και της 
οικογένειάς σας. Η φίλτρανση στο πόσιμο νερό έχει γίνει 
πλέον απαραίτητη, καθώς μικρά κομμάτια σκουριάς, 
μέταλλα, άμμος και διάφορες άλλες βρωμιές βρίσκουν το 
δρόμο τους μέχρι τη βρύση του σπιτιού μας. Χωρίς 
φιλτράρισμα μπορούν να προκληθούν ζημιές στις 
σωληνώσεις, στις βαλβίδες αλλά και σε όλες τις οικιακές 
συσκευές. Τα φίλτρα RATIO συγκρατούν αξιόπιστα όλα τα 
σωματίδια. Το RATIO DFR φέρει ενσωματωμένο μειωτή 
πίεσης, προσφέροντας επιπλέον προστασία κατά των 
ζημιών από την υψηλή πίεση. Το RATIO είναι ένα 
αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο – αυτό σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να αλλάξετε ποτέ πια ανταλλακτικό, δηλαδή, 
τέλος στα αναλώσιμα!

RATIO FR RATIO DFR 
με μειωτή 
πίεσης

Η μετατροπή ενός RATIO FR σε DFR με μειωτή 
πίεσης είναι παιχνιδάκι: απλά ξεβιδώστε το καπάκι 
στο επάνω μέρος του φίλτρου και τοποθετήστε 
στην θέση του την κασέτα του μειωτή πίεσης. 
Αυτό ήταν!

Η λειτουργία αυτόματης
έκπλυσης

SYR valves:
Quality
made in
Germany
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Απλό και οικονομικό

Αυτοκαθαριζόμενο - χωρίς έξοδα συντήρησης
και αλλαγή ανταλλακτικού

Για θερμοκρασίες έως 80° C
Διατίθεται και με περιστρεφόμενη φλάντζα 
Εύκολη μετατροπή από FR σε DFR (από απλό 
φίλτρο σε φίλτρο με μειωτή πίεσης)

Τεχνικά στοιχεία 
Μέγ. θερμοκρασία 30 °C,

έκδοση Hot 80 °C

Μέγ. πίεση PN 16

Ταχύτητα ροής (Δp στο 1 bar)

DN 15 4.8 m3/h

DN 20 6.6 m3/h

DN 25 7.5 m3/h
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