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řada BIG
maxi line

Pro nejdůležitější potřeby má AQUA řadu filtrů pro velké 
vložky s většími průměry, které jsou schopné dosáhnout až 

40" délky.
AQUA BIG je řada dvoudílných filtrů s nádobami 9 "3/4, 
20" a 30 ", zvláště vhodná pro dosažení vysoké úrovně 

filtrace s postupnou filtrací v různých fázích. Pro tuto řadu 
je ve skutečnosti široká škála kazet s diferencovaným 

stupněm filtrace, která dosahuje až ultrafiltrace 0,1 mikronu.
BIGONE je řada filtrů, která dosahuje největších rozměrů: 

k dispozici ve verzích 23" a 40". Jsou vybaveny nosnou 
patkou, díky které jsou nezávislé, jsou vhodné pro jedno 

použití, v sérii nebo paralelně. Má širokou škálu vložek, 
včetně řady filtračních médií.

For the most important needs, AQUA has a line of 
containers for large containers, capable of reaching up to 

40 "in cartridge length, with larger diameters.
AQUA BIG is the family of 2-piece containers with 9”3/4, 

20” and 30 ” sump, also supplied in duplex and triplex 
versions, particularly suitable for achieving high degrees 
of filtration with gradual filtration in different stages. For 

this family, in fact, there is a wide range of cartridges, with 
differentiated filtration degree, which reaches up to 0.1 

micron Ultra-Filtration.
BIGONE is the family of containers that reaches the largest 

dimensions: available in 23" and 40" versions. Equipped 
with a support foot that makes it independent, it is suitable 
for single use, in series or in parallel. It has a wide range of 

cartridges, including filter media line.
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LINEA FR-N/
POPIS/
Big je řada dvoudílných filtrů pro středně velké vložky. Jsou 
vhodné pro situace, kdy je spotřebováno určité množství 
vody. AQUA BIG je nabízen ve velikostech 9"3/4 - 20" - 30", s 
neprůhlednými (plné PP) nádobami. Hlavy s vnitřním připojením 
vždy bez mosazných vložek a s plastovým odvzdušňovacím 
ventilem, všechny jsou vyrobeny z černě vyztuženého PP 
s předpokladem pro montáž na zeď. Všechny nádoby jsou 
dodávány bez kazety, s černou hlavou a průhlednou nebo 
modrou vázou. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání a pro 
množství.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI/

ROZMĚRY/

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

Aqua Big s modrou neprůhlednou nádobou

Kód Model Výška Vstup/
Výstup (c)

Rozměry 
a x b (mm)

Multipack
Množství Kg axbxc (mm)

A1050240 AB V/OPB 9” 3/4 1” 1/2 185 X 353 4 11,00 400x400Hx410
A1050160 AB V/OPB 20” 1” 1/2 185 X 625 4 16,73 430x670Hx420
A1050290 AB V/OPB 30” 1” 1/2 185 X 878 1 7,00 210x900Hx210

AQUA BIG
made in italy

Hlava PP bez mosazných vložek

Nádoba PP modrá

O-Kroužek Silikon

Provozní teplota 5°C + 50°C min./max

Průtok při 2 BAR 1” 106,98 Lt./min. - 1” 1/2 194,48 Lt./min. 

D: 74mm
E: 75mm
F: Ø7mm

D: 74mm
E: 75mm
F: Ø7mm
G: 240mm

30”

POZNÁMKY/

a

b
c

Multipack (pouze pro 9” a 20”)

01 filtry - řada BIG

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

8 BAR

>1,43 x Pe

Zaručený tlak /Guaranteed pressure

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

25 BAR

100.000 cicli

Interní test /Internal test:

Multipack (only for 9” and 20”)

DESCRIPTION

TECHNICAL FEATURES

Big Line is a line of two-piece containers for medium-sized car-
tridges. It is suitable for situations where a certain quantity of 
water is consumed. The line comes in the AQUA BIG series, me-
asuring 9” 3/4 - 20” - 30”, with an opaque (White PP) or tran-
sparent (Blue SAN) sump. The heads are made with a female 
threading without brass inserts and with a plastic blow-off valve, 
in black PP. The containers are designed for wall mounting, and 
all hold filter cartridges with a 4.5-inch diameter measuring from 
9” 3/4 - 20” - 30”. All containers come without cartridges, and 
have black heads and transparent or blue sumps. Other colors 
are available upon request for bulk orders.

DIMENSIONS

• Designed to hold cartridges 9”3/4, 20”, 30”, D.115-120mm;
• Cartridges not included.

Aqua Big with opaque blue sump

Head PP without brass inserts

Sump PP blue 

O-Ring Silicone

Working temperature

Capacity (empty) at 2 BAR

Code Model Height Inlet/
Outlet (c)

Dimensions 
a x b (mm)

Multipack
Quantity Kg axbxc (mm)

NOTES

housing for filter cartridges - maxi line
DM 174/04     DM 25/12


