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Bruksområde  

Ratio er et kompakt filter laget av SYR. Den er designet 

for å filtrere ut partikler ned til 90µm fra forbruksvannet. 

Ratio kommer i to varianter: DFR, filter med integrert 

trykkreduksjonsventil, og FR, kun filter. DFR vil i tillegg 

til å fange partikler i forbruksvannet beskytte 

installasjonen mot høyt trykk fra det kommunale nettet. 

Den kompakte konstruksjonen muliggjør også 

installasjon før f.eks. oppvaskmaskiner og varmt-

vannsberedere.  

 

Design 

Ratio er tilgjengelig i størrelsene DN 15 - 25. Den 

integrerte trykkreduseringsventilen (DFR) beskytter 

mot trykkbelastninger og trykkstøt. Ventilen er 

designet slik trykkreduksjonen beskyttes mot partikler 

ved at vannstrømmen først ledes gjennom filteret. 

 

Materialer 

Filterbeholderen er laget av et sjokkresistent, syntetisk 

materiale og filterinnsatsen er av rustfritt stål. 

Pakningene er laget av asbestfrie fibre. Gummi- og 

syntetiske deler i kontakt med vannet er godkjent for 

bruk med drikkevann.  

 
  Teknisk data   

Arbeidstrykk Min 2 bar - Maks 16 bar 

Arbeidstemperatur Maks 30°C 

Monteringsretning Vertikal 

Medie 

Maskevidde 

Kapasitet DFR 

 

 

Kapasitet FR 

 

 

Tappevann 

90µm 

DN 15: 1,3 m³/h ved 1.1 bar ∆p 

DN 20 :  2,3m³/h ved 1.1 bar ∆p 

DN 25 : 2,3 m³/h ved 1.1 bar ∆p 

DN 15: 3,4 m³/h ved 0.5 bar ∆p 

DN 20 :  4,4m³/h ved 0.5 bar ∆p 

DN 25 : 5,2 m³/h ved 0.5 bar ∆p   

Produktnummer 2115315… 
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Installasjon 

Det er anbefalt å installere filteret for å beskytte drikke-
vannsinstallasjoner mot partikler og korrosjon. Hvis enheten 
brukes til hjem, skal filteret installeres nedstrøms for vannmåler 
og være tilgjengelig for vedlikehold. Spyl gjennom rørene før 
installasjon. Hovedaksen på filteret skal være installert vertikalt. 
Installer filteret slik at vannstrømmen følger samme retning som 
pilen markert på utsiden av ventilhuset.  

 

Vedlikehold 

Filteret burde spyles minst hver 6. måned.  Dette gjøres ved å 
åpne kuleventilen i bunnen av ventilen for så å vri den blå 
kappen i bunn av beholderen 2-3 omdreininger, eller flere om 
det kreves (valgfri retning). Lukk kuleventilen. For å åpne 
filterbeholderen og trykkreduksjonspatronen trengs egen 
servicenøkkel, se neste side Ratio leverer filtrert vann til resten 
av installasjonen også under spyling. 

 

 

 

 
 
 
 
  

Nominell størrelse  DN 15 DN 20 DN 25 

  Dimensjoner (DFR/FR) L (mm) 136         152 170 

 H (mm) 288,5 / - 288,5 / - 288,5 / - 

 h (mm) 184,5 184,5 184,5 

 I (mm) 

A 

80 

R ½“ 

90 

R ¾“ 

100 

R 1“ 

 B (mm) 82 82 82 
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