
CLEAR Domovní filtrační stanice

„ Hygienická ochrana
 pomocí vyčištění vody
 stříbrem - dělá filtraci
 ještě bezpečnější.
 Řešení od CONEL.“



CLEAR Domovní filtrační stanice

KOMPLETNÍ PROGRAM CLEAR PODPORUJÍCÍ HYGIENU PITNÉ VODY

V rozvodech pitné vody představují vodou vnesené naplaveniny 
riziko koroze. Kompletní program CLEAR snižuje toto riziko 
a podporuje hygienu pitné vody. Od svíčkového filtru přes 
ochranný filtr se zpětným proplachem až po domácí vodárnu 
nebo po CLEAR centrum, jako kompletní montážní jednotku 
pro jedno a dvougenerační rodinné domy.

CLEAR Ochrana a bezpečnost domácích rozvodů vody 
pomocí perspektivní techniky. Naše pitná voda je biologicky 
a hygienicky nezávadnou „potravinou“. Je-li pod stálým 
dohledem, odpovídá německé vyhlášce o pitné vodě, jakož i 
německé průmyslové normě DIN 2000.
Na cestě do každého domu urazí pitná voda dlouhou cestu. 
Přitom se do ní mohou uvolnit usazeniny z vodovodních trubek, 
cizí částice do ní však mohou vniknout také při pracích na 
rozšíření vodovodní sítě a při jejích opravách. Tyto nežádoucí 
částečky jsou pro nás zdravotně nezávadné, vadí však domovním 
vodovodním rozvodům, armaturám a domácím spotřebičům. 
Nebezpečím, které není radno podceňovat, jsou zde bodová 
koroze a důlková koroze. K eliminaci škod způsobených 
cizími částicemi, které jsou často odpovědné za korozi a 
jiné poruchy, je proto třeba za vodoměr podle norem DIN 
1988 a EN 1717 zařadit ochranný filtr.

Nová generace produktů CLEAR
> technika se zpětným proplachem a keramickými destičkami 

> lehký chod, dlouhá životnost, jedinečná a patentovaná 
 konstrukce

> redukční ventil k ochraně napojených přístrojů /spotřebičů 

> minimální spotřeba proplachovací vody (při proplachovací 
 době 10 sekund je spotřeba vody pouze 2,5 litru)

> lze je levně a rychle dovybavit na automatické fiItry (R a RD) 

> při zpětném proplachování celý vložený filtr překryjí odsávací 
 ramena přitom se využívají 3 stěrače ke stírání vnitřní strany 
 zvonu filtru

> k ochraně pitné vody u domovních stanic s průměrem 
 1 1/2“ - 2“ se využívá proti zpětnému nasátí znečištěné vody 
 integrovaná zpětná klapka

> schválení zařízení oborovým sdružením DVGW

Technika se zpětným proplachem
s keramickými destičkami - patentovaná 
dlouhá životnost.
Miliónkrát osvědčená technika ventilů s 
keramickými destičkami ve směšovacích bateriích 
se používá i v zařízeních nové generace CLEAR. 
Naprosto přesné keramické těsnicí destičky s 
rovinným zábrusem se starají o dlouhou funkční 
životnost a perfektní těsnění. Spotřeba vody při 
zpětném proplachování (po dobu cca 10 sekund) 
je velmi nízká, pouze cca 2,5 litrů. Zabudovaný 
redukční ventil je z výrobního závodu nastaven na 
hodnotu 4 bar, jsou tak eliminovány výkyvy tlaku 
vody a zajištěn řádný provoz drahých domácích 
přístrojů/spotřebičů.

JEDNOZNAČNÉ VÝHODY
Zpětné proplachování s průhledovými okénky 
- Hygiena pitné vody, kterou lze doslova vidět. 
Očišťování filtru lze dobře pozorovat zvnějšku. 
Jedinečné postříbření povrchu očišťovací jednotky 
s antibakteriálním účinkem je dalším příspěvkem 
k ochraně hygieny pitné vody.
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Rychlá montáž pomocí bajonetového uzávěru Příklady montáže

na vodorovné potrubíNasadit, pootočit, dotáhnout! na svislé potrubí

 Zkratka Typ Výkon Montážní délka
 CCRDS20 CCRDS 3/4“ 2,3 m3/h 180 mm
 CCRDS25 CCRDS 1“ 3,6 m3/h 195 mm
 CCRDS32 CCRDS 1 1/4“ 5,8 m3/h 230 mm

CLEAR RD filtrační stanice s hygienickou ochranou
C

L
E
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R> CCRD, 3/4“ - 2“

> technika se zpětným proplachem a keramickými 
 destičkami

> průhledová okénka - očišťování filtru lze dobře 
 pozorovat z vnějšku

> postříbření povrchu očišťovací jednotky 
 s antibakteriálním účinkem

> lehký chod, dlouhá životnost, jedinečná a 
 patentovaná konstrukce

> redukční ventil k ochraně napojených přístrojů
 a spotřebičů

> minimální spotřeba proplachovací vody
 (při proplachovací době 10 s je spotřeba vody pouze 
 2,5 litru)

> k ochraně pitné vody u domovních stanic s průměrem 
 1 1/2“ - 2“ se využívá proti zpětnému nasátí 
 znečištěné vody integrovaná zpětná klapka

> viditelný výkon - zelená/červená dioda (model CCRDA)

> značkový evropský výrobce CONEL GmbH

> možnost i bez redukčního ventilu



CONEL GmbH Berliner Straße 19 · D-01067 Dresden
www.conel-info.cz

Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00  Praha 4 - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: phrak@gienger-centron.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 244 118 283
E-mail: vzorkovna_rak@gienger-centron.cz

Obchodní středisko
Českomoravská 18
190 00  Praha 9 - Vysočany
Tel.: 266 039 204-8, Fax: 266 039 213-4
E-mail: phvys@gienger-centron.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 266 039 212
E-mail: vzorkovna_vys@gienger-centron.cz

GIENGER CENTRON s.r.o.

Správa a logistické centrum
Mostecká 157
362 32  Otovice - Karlovy Vary
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: kv@gienger-bohemia.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 353 339 052
E-mail: j.charvat@gienger-bohemia.cz

Obchodní středisko
Domažlická 194
318 00  Plzeň
Tel.: 377 331 736, Fax: 377 331 767
E-mail: pldom@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA s.r.o.

Správa a logistické centrum
Rastislavova 4
951 41  Nitra - Lužianky
Slovensko
Tel.: +421 37 7411 303-4
Fax: +421 37 7411 305
E-mail: gienger.ni@gienger.sk

GIENGER spol. s r.o.  (Slovenská republika)

Správa a logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61  Napajedla
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: gienger.zl@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 577 110 630
E-mail: vzorkovna.zl@gienger.cz

Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00  Ostrava - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: gienger.os@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 596 229 089
E-mail: vzorkovna.os@gienger.cz

Logistické centrum
U Vlečky 662
664 42  Brno - Modřice
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: gienger.br@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 547 424 512
E-mail: vzorkovna.bm@gienger.cz

Logistické centrum
Kladenská 4
460 02  Liberec
Tel.: 482 737 299, Fax: 482 737 292
E-mail: liberec@gienger.cz

Logistické centrum
Vožická 2604
390 02  Tábor
Tel.: 381 251 946, Fax: 381 251 946
E-mail: tabor@gienger.cz

Obchodní středisko
Okružní 7
370 03  České Budějovice 3
Tel.: 387 311 865, Fax: 387 311 864
E-mail: ceskebudejovice@gienger.cz

Obchodní středisko
Dvorská ul. 232
503 11  Hradec Králové - Svobodné Dvory
Tel.: 495 532 178, Fax: 495 532 178
E-mail: hradeckralove@gienger.cz

Obchodní středisko
U Rybníka 10
586 01  Jihlava
Tel.: 567 211 647, Fax: 567 210 262
E-mail: jihlava@gienger.cz

Obchodní středisko
Holická 49a
772 00  Olomouc - Hodolany
Tel.: 585 316 641, Fax: 585 316 644
E-mail: gienger.ol@gienger.cz

GIENGER spol. s r.o.


