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SYR flenset tilbakespylingsfilter 6380 er et 

semiautomatisk tylbakespylingsfilter designet for 

industrielle og kommersielle installasjoner. Det er i 

hovedsak designet for drikkevann og beskytter ventiler 

og annet utstyr nedstrøms for filteret mot partikler i 

vannet. 

 

6380 består av et mekanisk semiautomatisk 

tilbakespylingsfilter laget av rustfritt stål. Det kan 

installeres manometer nedstrøms for filteret. 6380 er 

også utstyrt med en vedlikeholdsindikator, med tall fra 

1-12, som brukes for å indikere tidspunkt for neste 

tilbakespylling. Filteret kan monteres med en 

differansetrykkbryter og et automatisk tilbakespylings-

system, kalt RSA 2316. 

 
Materialer  

Ventilkroppen og monteringsbolten er laget av en 

bronselegering av høy kvalitet med lavt bly-nivå. Alle 

materialer er testet og godkjent av DVGW. Alle 

syntetiske deler av filteret som er i kontakt med 

drikkevannet er godkjent av det offentlige tyske 

helsedirektoratet (KTW). Det er korrosjonsgaranti for 

alle deler av filteret. Alle gummideler er laget av 

aldringsbestandig elastomer.    
 Teknisk data   

Arbeidstrykk Min 2 bar – maks 16 bar 

Arbeidstemperatur Maks 30°C 

Monteringsretning Hovedakse: vertikal 

Medie 

Maskebredde 

Strømningskapasitet 

 

 

Tappevann 

90 µm 

DN 65: 27 m³/h ved 0.2 bar ∆p 

DN 80: 30 m³/h ved 0.2 bar ∆p 

DN 100: 37 m³/h ved 0.2 bar ∆p  

DN 65: 46 m³/h ved 0.5 bar ∆p  

DN 80: 50 m³/h ved 0.5 bar ∆p  

DN 100: 56 m³/h ved 0.5 bar ∆p  
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Installasjon 
Dimensjonen på ventilen avhenger av vannmengden. Filteret installeres rett bak vannmåleren, 

for å beskytte så mange komponenter som mulig.  

Rens rørene grundig før installering. Plasser filteret i samsvar med retningen på vannstrømmen (se 
pil på enheten). Roter filterets nedre del til håndtaket til kuleventilen for tilbakespyling og 
vedlikeholdsindikatoren er på den synlige siden av filteret. En minimumsdistanse på 310 mm er 
påkrevd mellom utløpstraktens nedre kant og objektet under, for å kunne demontere filterdekselet.  

 

Vedlikehold 

 Når vannmengden reduseres som følge av trykktap, eller 
hver 2. måned, må 6380 vedlikeholdes ved å tilbakespyle 
filteret. Som en påminnelse for neste service settes 
vedlikeholdsindikatoren til måneden for neste 
tilbakespyling. Tilbakespyling kan utføres automatisk, 
basert på enten tid eller trykkdifferanse, dersom det 
monteres en RSA 2316 og differansetrykkbryter. 

 

 

 

 

Nominell størrelse  DN 65 DN 80 DN 100 

Dimensjoner L (mm) 290... 310.. 350.. 

 d (mm) 67 80 100 

 H (mm) 428 ... 428… 428… 

 h (mm) 

D (mm) 

Minst 310 

18.185185

111189 

Minst 310 

.200 

Minst 310 

224 
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