
FP3 DUPLEX s mosazí/

01 contenitori per cartucce - linea Duplex/Triplex
housing for filter cartridges - Duplex/Triplex line

Duplex/Triplex Line is our family of containers pre-assembled to 
optimize the filtration process, completely made of inert plastic 
material, allow to obtain a double or triple filtering action of the 
liquid to be treated.
Indicated for more complex treatments, it allows the simulta-
neous filtration of various impurities and contaminants, thus 
obtaining a greater efficiency and therefore optimum filtration 
efficiency.
FP3: plastic filter 3 pieces. Header PP blue, female connection 
with brass inserts, brass relief valve, vase SAN transparent or 
opaque white PP, PP blue ring.
All containers come without cartridges and prepared for instal-
lation on the wall, in the following effective measures: 5” – 7” 
– 9”3/4 – 20”.
The key provided as an accessory, facilitates the maintenance 
operation, for example cartridge replacement.

Řada Duplex / Triplex je skupina předem smontovaných nádob 
pro optimalizaci filtračního procesu, kompletně vyrobená z 
inertního plastového materiálu, která umožňují dosáhnout 
dvojitého nebo trojnásobného filtračního účinku zpracovávané 
kapaliny.
Je vhodný pro složitější úpravy a umožňuje současnou filtra-
ci různých nečistot a kontaminujících látek, čímž se získá vyšší 
výtěžek, a tedy optimální filtrační účinnost.
FP3: plastový filtr 3 kusy. Modrá hlava PP, zásuvka s mosaznými 
vložkami, mosazný odvzdušňovací ventil, průhledná PP nádoba 
SAN, modrá PP kroužková matice. 
Všechny nádoby jsou dodávány bez kazet a jsou připraveny pro 
instalaci na zeď v následujících efektivních velikostech: 5 "- 7" 
- 9 "3/4 - 20".
Klíč dodávaný jako příslušenství usnadňuje údržbu, např. 
výměny kazety.

řada duplex/triplex
duplex / triplex line
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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO CZ A SK

Hlava PP s mosaznými vložkami

Nádoba Transparentní SAN

Kroužek matice PP

O-Kroužek NBR 70 Sh A

Provozní teplota 5°C + 50°C min./max

Průtok při 2 BAR 3/4”F 108,50 Lt./min. - 1”F 105,60 Lt./min.

POZNÁMKY/

made in italy

POPIS/
Filtr FP3 Duplex, standardní hlava s mosaznou vložkou, 
průhledná nebo neprůhledná nádoba SAN, plastová vsuvka.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI/

ROZMĚRY/
 A

 B
 C

70 94 70

20

 A

 B

 C

70 94 70

20

   

Kód Model Výška Vstup/
Výstup

Rozměry 
axbxc (mm)

Krabice
Počet Kg axbxc (mm)

A1121025 FP3
DUPLEX 9” 3/4 1” 258X365HX145 1 2,47 280X370HX150

SCHÉMA INSTALACE/

FP3 DUPLEX s mosazí/

Přítok surové vody

Uzavírací ventil 

Odtok vyčištěné vody 

Proud vody

BY-PASS/

Vyjměte vložku otáčením ve 
směru hodinových ručiček.

Filtr/

! • Pro vložky 5", 7", 9"3/4, 24", D.70mm (Max);
• Vložky nejsou součástí balení;

a

b
c

Confezione singola/

01 filtry - řada Duplex/Triplex

Maximální pracovní tlak (Pe)                                           
Max working pressure (Pe)
Hydrostatický zkušební tlak PED                                    
PED hydrostatic test pressure

10 BAR

>1,43 x Pe

Zaručený tlak /Guaranteed pressure

Průměrný tlak při přetržení                                          
Average breaking pressure
Cyklický test 0-10 bar                                    
Cyclic test 0-10 bar

35 BAR

100.000 cicli

Interní test /Internal test:

Head PP with brass inserts

Sump Transparent SAN-PP white 

Ring Nut

O-Ring

Working pressure

Capacity (empty) at 2 BAR

NOTES

TECHNICAL FEATURES

FP3 Duplex filter cartridge housings with brass inserts and tran-
sparent SAN sump or opaque white sump, plastic nipple.

DIMENSIONS

INSTALLATION SCHEME

 with brass

On-Off valve 

Raw water entrance 

Treated water exit

Water flow

BY-PASS

Filter

Turn clock wise ring nut to remove  

KRABICE/BOX

• Designed to hold cartridges 5”, 7”, 9”3/4, 20”, D.70mm (Max);
• Cartridges not included;

Code Model Height Inlet/
Outlet      

Dimensions 
axbxc (mm)

Single pack
   Quantity       Kg       axbxc (mm)

DESCRIPTION

Single pack

housing for filter cartridges - Duplex/Triplex line
DM 174/04     DM 25/12      ACS

Cena (Kč)

37
0

150
280


