
Platnost od 9. 7. 2018, uvedené ceny jsou bez DPH.

IVAR.DEVAP-KAB
změkčovací filtr
pro úpravu tvrdosti vody
Zařízení určené pro úpravu pitné vody  
změkčováním, v ceně je programovatelná plně  
elektronická programovací a řídicí jednotka typu  
WSCI, mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl, do které  
je integrována láhev s resinem a kryt. Tuto typovou řadu  
je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění  
topných systémů.

AKCE 2018

25 kg 
REGENERAČNÍ  

SOLI ZDARMA

LEPŠÍ 
VODA, 
LEPŠÍ 
ŽIVOT...
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FILTRACE

Filtr – univerzální rozměr dopojení, držák, klíč v ceně, bez filtrační vložky

kód typ cena

IVAF10K 1/2“ – 3/4“ – 1“ M 409 Kč

Typ vložky pro IVAR.F 10“

kód typ použití cena

IVAFCPNN50M kostra z PP, síťovina nylon – 50 μm omyvatelná 219 Kč

IVAFCPS20 sesíťovaná PP vložka – 20 μm jednorázová 49 Kč

IVAFCPS50 sesíťovaná PP vložka – 50 μm jednorázová 49 Kč

IVAFCPP5M 100 % PP vinuté vlákno – 5 μm jednorázová 59 Kč

IVAFCPP10M 100 % PP vinuté vlákno – 10 μm jednorázová 59 Kč

IVAFCBL
vložka z bloku aktivního uhlí
zachycování chlóru, pesticidů

jednorázová 112 Kč

 � dvojdílný filtr mechanických nečistot

 � materiál PP

 � teplota vody 5–40 °C, PN 6

 � součástí balení je bajonetové připojení 1/2“ – 3/4“ – 1“ M

Filtr IVAR.F10 a možnosti  
filtračních vložek

 � trojdílný filtr

 � filtrační vložka 90 μm

 � materiál PP–SAN

 � teplota vody 5–40 °C, PN 6

 � průtok 2,2–3,7 m3/hod

 � cyklonový odkalovací filtr 
pro horizontální vedení

 � připojení 1“

 � včetně nerezové filtrační 
vložky 90 μm a odkalovacího 
mechanismu

 � určen pro filtraci 
mechanických nečistot

 � teplota vody 5–40 °C, PN10

 � průtok až 3,5 m3/hod

 � cyklonový odkalovací filtr 
pro horizontální i vertikální 
vedení

 � připojení 1“

 � včetně nerezové filtrační 
vložky 90 μm a odkalovacího 
mechanismu

 � určen pro filtraci 
mechanických nečistot

 � teplota vody 5–40 °C, PN10

 � průtok až 3,5 m3/hod

 � trojdílný filtr

 � filtrační vložka 90 μm

 � materiál PP–SAN

 � teplota vody 5–40 °C, PN 6

 � průtok 2,2–3,7 m3/hod

kód rozměr vložka cena

101.027.0L 3/4“ F polypropylen 769 Kč

101.027.5L 1“ F polypropylen 829 Kč

101.027.00KN 3/4“ F nerez 1 729 Kč

101.027.50KN 1“ F nerez 1 779 Kč

kód rozměr vložka cena

101.155.90 1“ F nerez flat 90 μm 3 809 Kč

kód rozměr vložka cena

101.160.40 1“ SI nerez flat 90 μm 6 349 Kč

kód rozměr vložka cena

101.070.0L 3/4“ F polypropylen 889 Kč

101.090.0L 1“ F polypropylen 939 Kč

101.070.00KN 3/4“ F nerez 2 229 Kč

101.090.00KN 1“ F nerez 2 279 Kč

Filtr Depura 550

Filtr Depura Cyclon 1000 Filtr Depura Cyclon 1000 SI

Filtr Depura 1000
VČETNĚ  

FILTRAČNÍ 
VLOŽKY

VČETNĚ  
FILTRAČNÍ 

VLOŽKY

VČETNĚ  
FILTRAČNÍ 

VLOŽKY

VČETNĚ  
FILTRAČNÍ 

VLOŽKY

od 769 Kč

3 809 Kč

od 889 Kč

6 349 Kč

 � trojdílný filtr pro filtraci 
mechanických nečistot

 � materiál PP–SAN

 � teplota vody 5–40 °C, PN 6

 � průtok 1,8–3,7 m3/hod

 � rozměr 9 3/4“

Filtr

kód dimenze rozměr (mm) cena

IVAFP3934034 3/4“ F – 9 3/4“ 122 × 317 419 Kč

IVAFP3934100 1“ F – 9 3/4“ 122 × 325 419 Kč

Filtrační vložky

kód dimenze rozměr (mm) cena

IVAFRN934020 20 μm 100% PP – sesíťovaný 141 Kč

IVAFRN934090 90 μm 100% PP – sesíťovaný 135 Kč

IVAFA934005 5 μm 100% PP – vinuté vlákno 70 Kč

IVAFA934020 20 μm 100% PP – vinuté vlákno 61 Kč

Filtr 9 3/4“ a filtrační vložky 419 Kč

409 Kč
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FILTRACE A SNÍŽENÍ RIZIKA USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

 � proporcionální dávkovač 
polyfosfátu pro snížení rizika 
usazování vodního kamene

 � materiál niklovaná mosaz-SAN

 � připojení 1/2“

 � průtok max. 1,5 m3  
hod při max.  
tlaku 6 bar

 � teplota vody 5 °C  
až max. 40 °C

 � jedna náplň na  
cca. 8–10 m3 vody

 � dávkovací jednotka tekutých polyfosfátů pro 
snížení rizika usazování vodního kamene

 � připojení DIMA 1/2“ – 1/2“

 � součástí balení je náplň ZeroCal DOSE 500 ml 
(výdrž na cca 15 m3)

 � při poklesu hladiny na minimální hodnotu je 
uživatel upozorněn světelným a zvukovým 
signálem v pravidelných intervalech

 � průtok: 0,18-0,75 m3/h

 � pracovní tlak: 1,5÷6 bar

 � objem nádobky: 290 ml

 � baterie: 3V Lithium CR 2032

 � rozměry: 8 × 22 × 11,3 cm

 � rozteč připojení: 57 mm

 � ANTIKAL – je zařízení 
pracující na principu 
dočasného magnetického 
ovlivňování krystalických 
vazeb CaCO3 a je určeno pro 
snižování rizika usazování 
vodního kamene v malých 
vodárenských zařízeních 
a rozvodech

 � materiál magnet.  
ocel–nerez

 � snadná instalace  
převlečnými maticemi

 � pro tvrdost vody  
do 2 mmol/l

 � zdvojený filtr pro zachycování 
i jemných mechanických 
nečistot a současného 
dávkování speciálního 
přípravku pro snížení rizika 
usazování vodního kamene 
a koroze ve vodovodních 
systémech

 � přípravek je zdraví neškodný 
a rozpouští se postupně ve 
velice nízkých koncentracích

 � automatický filtr 
mechanických nečistot 
s možností nastavení 
proplachu v intervalu 
1–60 dní, včetně nerezové 
filtrační vložky 75 μm

 � materiál technopolymer, 
připojení 3/4“–1“  
(mosazné šroubení)

 � teplota vody 5–40 °C

 � PN 20

 � průtok až 8 m3/hod

 � bezpodmínečně nutné 
je napojení na kanalizační 
odpad min. DN 50

kód specifikace cena

105.030.70 pouze dávkovač 1/2“ 1 849 Kč

104.520.00 dávkovač 1/2“ + 8 × náplň 2 349 Kč

kód typ specifikace cena

105.078.00 GEL.ZEROCAL DIMA MINI dávkovač + 500 ml náplň 2 999 Kč

107.019.11 GEL.ZEROCAL DOSE 4 ks náplně (500 ml) 839 Kč

kód specifikace cena

125.010.00 1/2“ 1 159 Kč

125.020.00 3/4“ 1 629 Kč

125.030.00 1“ 2 839 Kč

kód připojení filtrační vložky cena

101.095.10 3/4“ 20 μm + GELPHOS K 3 269 Kč

101.095.20 1“ 20 μm + GELPHOS K 3 399 Kč

Náhradní filtrační vložky

kód typ vložky cena

103.030.50 GEL.20 μm VLÁKNO – 10“, jednorázová 114 Kč

103.070.00 GEL.GELPHOS K 10“, jednorázová 488 Kč

kód rozměr vložka cena

101.009.10 3/4” - 1”M nerez 75 μm 18 849 Kč

Dávkovač – Dosaphos 250

Dávkovač – Zerocal + mini

Antikal – magnetická úprava vody

Filtr Depura DoubleauFiltr Depura Vortex Automatic

VČETNĚ  
FILTRAČNÍ 
VLOŽKY 20 

μm

VČETNĚ  
FILTRAČNÍ 

VLOŽKY 
GELPHOS K

od 3 269 Kč

od 1 849 Kč

18 849 Kč

od 1 159 Kč

2 999 Kč

NOVÉ
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FILTRACE PRO TOPNÉ SYSTÉMY

kód typ specifikace cena

I031201001 IVAR.BOILERMAG magnetický filtr BOILERMAG 3/4“ 4 399 Kč

I031201034 IVAR.BOILERMAG magnetický filtr BOILERMAG 1“ 3 999 Kč

I031201002 IVAR.BOILERMAGA adaptér pro BOILERMAG k proplachu systému 869 Kč

kód typ specifikace cena

101.299.10 IVAR.MINIMAG magnetický filtr 3/4“ 1 399 Kč

101.299.15 IVAR.MINIMAG KIT magnetický filtr 3/4“ + LL100 inhibitor 1 899 Kč

106.051.00 IVAR.AIR FORCE ruční pumpa pro dávkování chemie 859 Kč

Magnetický filtr BOILERMAG

Magnetický filtr MINIMAG

Magnetický filtr pro odstranění pevných částic z topného systému. Díky 
konstrukci filtru a technologii DualFlow je zajištěn stálý průtok filtrem. 
Vyrobeno z odolného technopolymeru, který odolává teplotě až 80 °C. 
Balení obsahuje filtr, dva kusy šroubení s kulovým  
uzávěrem 1“ a klíč pro dotažení matice.

Technické charakteristiky BOILERMAG:

 � připojení: 1“ F, 3/4“ F 

 � průtok: max. 1,5 m3/hod

 � rozměr: 89 × 150 × 244 mm (Ø × h × v)

 � tlak (min až max): 3 bar

 � teplota vody (min až max): 5–80 °C

 � teplota okolí (min až max): 5–40 °C

Magnetický filtr pro zachycení částic železa a jemného kalu  
v topném systému. Snižuje riziko koroze a prodlužuje životnost 
systému. Umožňuje vypouštění topné soustavy a dávkování,  
případně doplňování inhibitoru. Dodává se také jako KIT, který je 
doplněn o 1 l přípravku LONG LIFE 100 (inhibitor koroze). Pro snadné 
doplnění chemie do systému je určena ruční pumpa AIR FORCE. 

Technické charakteristiky MINIMAG:

 � připojení: 3× 3/4“

 � průtok: max. 2,7 l/min 

 � rozměr: 71 × 135 × 77 mm

 � tlak: max. 3 bar

 � teplota vody: max. 90 °C

od 3 999 Kč

od 1 399 Kč

kód typ specifikace cena 

101.092.00 IVAR.NEUTRALIZER včetně náplně 1 299 Kč

103.060.00 IVAR.NEUTRALIN náhradní náplně 899 Kč

 � neutralizační filtr pro kondenzační kotle do 50 kW

 � materiál: tělo – PVC, náplň – speciálně žíhaný dolomit

 � určeno pro odvod kondenzátu do kanalizačního odpadu

 � životnost náplně je závislá na pH  
a množství kondenzátu

Neutralizační filtr

kód typ specifikace cena 

IVANEUTROAA IVAR.NEUTRO AA 4 999 Kč

IVANEUTRONN IVAR.NEUTRO NAA 10 kg náhradní náplň 1 499 Kč

 � neutralizační box pro kondenzační kotel nebo kaskádu  
kotlů s výkonem do 800 kW

 � průběžná neutralizace kondenzátu gravitačním průtokem

 � materiál: nádoba PP; náplň – speciálně žíhaný dolomit

 � připojení 5/4“ M

 � hmotnost 25 kg

 � nutno zabezpečit napojení  
na kanalizační odpad

 � životnost náplně je dána  
hodnotou pH a množstvím  
kondenzátu

Neutralizační filtr

1 299 Kč 4 999 Kč

DO  

50  
KW

DO  

800  
KW

NOVÉ

IVAR.MINIMAGIVAR.MINIMAG KIT

IVAR.AIR FORCE
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FILTRACE PRO TOPNÉ SYSTÉMY / NEMRZNOUCÍ SMĚSI  A CHEMIE

od 11 490 Kč

od 1 049 Kč
 � demineralizační filtry pro plnění a dopouštění topných systémů

 � úprava vody pomocí mixbed filtrační patrony

 � dochází k odstranění celkové mineralizace a tím splnění 
požadavku řady výrobců kotlů

 � materiál PP

 � připojení dle typu filtru

 � kapacita náplní je dána tvrdostí vody a typem filtru  
viz. tabulka

Demineralizační filtr pro plnění 
topných systémů

kód typ specifikace cena

IVADEMIKIT IVAR.FP DEMI 3/4” včetně náplně 1 049 Kč

IVADEMIBIGKIT IVAR.FP DEMI BIG 1” včetně náplně 2 949 Kč

IVADEMIBIG200 IVAR.FP DEMI 200 BIG 6/4” včetně náplně 4 899 Kč

A4150070 IVAR.FP DEMI N  náhradní náplň 679 Kč

A4150090 IVAR.FP DEMI BIG N náhradní náplň 1 599 Kč

A4150100 IVAR.FP DEMI 200 BIG N náhradní náplň 3 299 Kč

Tvrdost vody IVAR.FP DEMI IVAR.FP DEMI BIG IVAR.FP DEMI 200 BIG

°dH mmol/l litrů litrů litrů

8,4 1,5 60 210 420

11,2 2 45 150 300

14 2,5 36 130 260

16,8 3 30 100 200

22,4 4 21   75 150

kód typ balení cena

IVA.005.TH IVAR.THERMOL 5 l 539 Kč

IVA.030.TH IVAR.THERMOL 30 l 3 139 Kč

IVA.060.TH IVAR.THERMOL 60 l 6 099 Kč

113.164.33 IVAR.THERMOL -32 °C 30 l 1 799 Kč

113.164.22 GEL.LONG LIFE 500 5 l 1 299 Kč

113.164.21 GEL.LONG LIFE 500 20 l 4 999 Kč

Tabulka ředění

Ochrana systému Koncentrace

až do -15 °C 33 %

až do -20 °C 40 %

až do -32 °C 50 %

IVAR.THERMOL 

 � koncentrát nemrznoucí netoxické kapaliny určený  
pro topná zařízení, na bázi propylenglykolu (PPG),  
bez inhibitoru

IVAR.THERMOL -32 °C 

 � namíchaná nemrznoucí směs pro minimální teplotu 
-32 °C, bez inhibitoru

GEL.LONG LIFE 500 

 � koncentrát nemrznoucí netoxické kapaliny na bázi PPG, 
s obsahem inhibitorů snižující riziko koroze a tvorbu 
vápenných usazenin

Nemrznoucí směs pro topné a solární systémy 

Poznámka: mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku

kód typ specifikace cena

IVA.206.DS IVAR.DESALIN 060 sloupcový demineralizační filtr desalin 11 490 Kč

IVA.210.DS IVAR.DESALIN 100 sloupcový demineralizační filtr desalin 20 790 Kč

IVARMEVO IVAR.MEVO měřič vodivosti 3 099 Kč

Sloupcový demineralizační filtr
 � sloupcové filtry pro snížení celkové mineralizace

 � použití pro dopuštění topných systémů, pro dočištění  
vody za reverzní osmózou, či jiné technické aplikace

 � dochází ke snížení konduktivity upravované vody

 � kapacita filtrů je nepřímo úměrná celkové mineralizaci vstupní vody

 � po vyčerpání kapacity je možná výměna filtrační náplně

IVAR.MEVO - měřič vodivosti

 � nastavitelný bod 1,5–200 μS

 � připojení čidla 1/2”–3/8”

Kapacita filtrů

Tvrdost vody IVAR.DESALIN 060 IVAR.DESALIN 100

°dH mmol/l litrů litrů

8,4 1,5 10 500 18 900

11,2 2   8 700 15 600

14 2,5   7 000 12 600

16,8 3   5 200   9 300

Poznámka: tabulka je pouze orientační. Kapacita filtrů je ovlivněna celkovým složením 
vody a její konduktivitou.

NOVÉ

od 539 Kč

IVAR.MINIMAG
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PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

kód typ specifikace cena

113.160.11 GEL.LONG LIFE 100 1 %, 1 l 779 Kč

113.160.21 GEL.LONG LIFE 100 1 %, 20 l 12 999 Kč

113.160.30 GEL.LONG LIFE 100 POCKET 100 g 779 Kč

kód typ specifikace cena

113.166.11 GEL.LONG LIFE 410 1 %, 1 l 599 Kč

113.166.21 GEL.LONG LIFE 410 1 %, 20 l 10 799 Kč

113.166.40 GEL.LONG LIFE 410 POCKET 100 g  599 Kč

kód typ specifikace cena

113.162.21 GEL.LONG LIFE 300 1 %, 1 l 779 Kč

113.162.25 GEL.LONG LIFE 300 1 %, 5 l 3 699 Kč

kód typ specifikace cena

113.165.61 GEL.LONG LIFE 800 1 %, 1 l 979 Kč

113.165.71 GEL.LONG LIFE 800 1 %, 5 l 4 449 Kč

kód typ specifikace cena

113.163.11 GEL.LONG LIFE 400 1 %, 1 l 779 Kč

113.163.21 GEL.LONG LIFE 400 1 %, 20 l 13 599 Kč

113.463.30 GEL.LONG LIFE 400 POCKET 100 g  779 Kč

kód typ specifikace cena

113.167.11 GEL.LONG LIFE 710 0,5 %, 1 l 859 Kč

113.167.21 GEL.LONG LIFE 710 0,5 %, 20 l 3 449 Kč

113.167.40 GEL.LONG LIFE 710 POCKET 100 g  859 Kč

Inhibitor pro topné systémy Čisticí přípravek - nové systémy

Čisticí přípravek Čisticí přípravek pro topné systémy

Dezinfekční přípravek Silný čisticí přípravek

GEL.LONG LIFE 100

 � snižuje riziko koroze a tvorbu 
usazenin ve všech typech topných 
systémů

 � dávkuje se v 1% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému 
po jeho vyčištění, případně do 
nových systémů

 � varianta pocket - prášek pro 
přípravu roztoku

 � balení 100 g pro přípravu  
1 l koncentrátu

GEL.LONG LIFE 300

 � odstraňuje tuky, oleje, zbytky 
po pájení a svařování v nových 
topných systémech

 � dávkuje se v 1% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému

GEL.LONG LIFE 400

 � odstraňuje usazeniny a zbytky koroze

 � určeno pro podlahové vytápění 
a hliníková otopná tělesa

 � dávkuje se v 1% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému 

 � varianta pocket - prášek pro  
přípravu roztoku

 � balení 100 g pro přípravu  
1 l koncentrátu

GEL.LONG LIFE 410

 � odstraňuje usazeniny a zbytky koroze

 � určen pro ocelová a litinová tělesa

 � dávkuje se v 1% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému

 � varianta pocket - prášek pro  
přípravu roztoku

 � balení 100 g pro přípravu  
1 l koncentrátu

GEL.LONG LIFE 800

 � odstraňuje usazeniny a zbytky koroze 
z vysoce znečištěných topných 
systémů

 � určen také pro podlahové vytápění  
a hliníková otopná tělesa

 � dávkuje se v 1% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému

GEL.LONG LIFE 710

 � řeší problémy s růstem řas v topných 
systémech, včetně podlahového 
vytápění

 � dávkuje se v 0,5% koncentraci  
s vodou obsaženou v systému po jeho 
vyčištění, případně do nových systémů

 � varianta pocket - prášek pro  
přípravu roztoku

 � balení 100 g pro přípravu  
1 l koncentrátu

od 779 Kč

od 779 Kč

od 859 Kč

od 779 Kč

od 599 Kč

od 979 Kč
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ČISTICÍ  ČERPADLA

kód typ specifikace cena

155.011.10 GEL.POLY AP 0,5 %, 1 l 499 Kč

107.028.20 GEL.POLY AP 0,5 %, 20 l 7 729 Kč

155.011.50 GEL.TEST KIT INHIBITOR Tester koncentrace inhibitoru 1 709 Kč

kód typ specifikace cena

121.031.00 GEL.BOY C 15 SUPER Qmax – 33 l/min 15 999 Kč

kód typ specifikace cena

121.070.64 GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 Qmax – 90 l/min 24 999 Kč

Inhibitor koroze a test kit 

Čisticí čerpadlo  

Čisticí čerpadlo  

 � inhibitor koroze pro topné systémy s kombinací materiálů  
hliník/měď a ocel

 � zvyšuje životnost systému, zpomaluje korozi a tvorbu usazenin 
ve všech typech topných systémů

 � dávkování: 0,5 % s čistou, resp. upravenou vodou v systému

 � tester koncentrace inhibitoru slouží pro určení životnosti použité směsi 
a případné doplnění koncentrátu

 � čisticí čerpadlo GEL.BOY C 15 SUPER je určeno pro proplach a chemické 
čištění výměníků, ohřívačů a zanešených systémů

 � objem nádrže 15 litrů, výtlačná výška 12 m, průtok 33 l/min

 � pro zvýšení efektivity čištění vybaveno ručním přepínačem směru toku

 � odolné všem chemickým přípravkům řady Boiler Cleaner a Long Life

 � výkonnější čisticí čerpadlo GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 je určeno 
pro proplach a chemické čištění velmi znečištěných a zanešených 
výměníků, ohřívačů a systémů

 � objem nádrže 24 litrů, výtlačná výška 15 m, průtok 90 l/min

 � pro zvýšení efektivity čištění vybaveno ručním přepínačem směru toku

 � odolné všem chemickým přípravkům řady Boiler Cleaner a Long Life

od 499 Kč

15 999 Kč

24 999 Kč
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oddělený vývod neupravované vody
např. závlaha zahrady, mytí nářadí

spotřebiště

změkčovací filtr     filtr mech. nečistot   zdroj vody
F1                               F2

kód typ rozměry š-h-v (mm) cyklická kapacita (m3/°f) cena

IVA.705.DK IVAR.DEVAP-KAB 005 230 × 430 × 610 24 13 599 Kč

IVA.710.DK IVAR.DEVAP-KAB 010 340 × 510 × 680 42 14 399 Kč

IVA.715.DK IVAR.DEVAP-KAB 015 340 × 510 × 680 78 14 999 Kč

IVA.720.DK IVAR.DEVAP-KAB 020 340 × 510 × 1150 90 16 799 Kč

IVA.725.DK IVAR.DEVAP-KAB 025 340 × 510 × 1150 120 16 999 Kč

IVA.730.DK IVAR.DEVAP-KAB 030 340 × 510 × 1150 160 17 399 Kč

IVA.DEVAP.KIT1 IVAR.DEVAP-KIT 4 899 Kč

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody
Zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení 
podle času nebo objemu), mísicí by-pass IVAR.BY-PASS PLAST, kompaktní nádrž na sůl, do které je integrována láhev s pryskyřicí a elegantní kryt. Tuto 
typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů. Možno doplnit o zvýhodněný instalační kit IVAR.DEVAP-KIT, 
který obsahuje opletené hadice 2× 50 cm – 1“ MF, filtr mechanických nečistot DEPURA 1000 PP s vložkou 90 μm, tester tvrdosti AV202SET, 4× 25 kg 
regenerační tabletovaná sůl, 2× KK FIV08011, 2× manometr radiální, 2× T-kus redukovaný - 1“×1/2“×1“ a 2× vypouštěcí ventil IVAR.EURO M 1/2“.

 � hydraulické připojení vstup/výstup: 1“

 � hydraulické připojení odpad: PE hadice 3/4“

 � provozní tlak: 2–8 bar

 � atest pro trvalý styk  
s pitnou vodou dle 409/2005 sb

IVAR.DEVAP-KAB 010 - 030IVAR.DEVAP-KAB 005

oddělený vývod neupravované vody
např. závlaha zahrady, mytí nářadí

spotřebiště

změkčovací filtr     filtr mech. nečistot   zdroj vody
F1                               F2

Změkčovací filtry nelze navrhovat pouze na základě provozního průtoku, ale také s ohledem na tvrdost vody. Systém je nutno dovybavit dle specifických podmínek v místě 
instalace (např. redukční ventil, filtr mechanických nečistot, hlášení výpadku el. energie atd.). V každém případě je nutno počítat s tím, že zařízení musí být připojeno na 
kanalizační odpad, aby bylo možno při regeneraci náplně automaticky odvádět zachycené znečišťující prvky z filtru!

IVAR.BY-PASS PLAST

kód typ rozměry š-h-v (mm) rozměry solankové nádrže (Ø × V) cena

IVA.104.DFCR1 IVAR.DEFEMN CR1 045 240 × 240 × 1415 516 × 950 mm 23 999 Kč

Sloupcový filtr pro odstranění železa, manganu a změkčování vody
Zařízení určené pro úpravu vody. Filtr zachycuje 
železo, mangan, amonné ionty a celkovou tvrdost 
vody. Vhodné pro rodinné domy, menší kanceláře 
a objekty s celkovou spotřebou vody do 2 m3/24 hod. 
Skládá se z elektronické řídící hlavy, sklolaminátové 
tlakové láhve s ionexovou náplní a nádoby na 
solankový roztok s plovákovým uzávěrem. Poměr 
odstraňovaných látek na výstupu ze zařízení je vždy 
závislý na rozboru vstupní vody. Množství těchto 
látek přímo ovlivňuje kapacitu filtru. Pro regeneraci 
náplně se používá GEL.SUL C.S (čistá tabletovaná sůl), 
kód: 410.600.44CS.

Poznámka:

Limitní koncentrace pro správnou funkci filtru je 4 mg/l 
železa, 1,5 mg/l manganu, 5 mg/l amonných iontů 
a 6 mmol/l celkové tvrdosti

25 kg 
REGENERAČNÍ  
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Váš prodejce

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje 
si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo 
obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Velvarská 9, Podhořany 

277 51 Nelahozeves II 

Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2 

e-mail: info@ivarcs.cz 

www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny 

jsou v Kč bez DPH.


