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permaster ® – MEHAANILINE VEEFILTER läbipesusüsteemiga 
 

Joogi- ja tarbevee peenfiltrite permaster 
®
 tooteseeria näol 

on tegemist väga kõrge kvaliteediga ja vastupidava 

läbipesusüsteemiga filtritega, mis on mõeldud veest sademe 

ja heljumi eemaldamiseks. Tänu läbipaistvale väliskorpusele 

on võimalik filtrite määrdumisastet ning läbipesuvajadust 

lihtsam hinnata. Soovitame filtri läbipesu teostada vähemalt 

üks kord kuus. Vastavalt Saksa normile, DIN EN 806-5,  

soovitatakse    mehaanilistel    filtritel    teostada   puhastus - 

läbipesu või kui filter ei ole läbipestav, siis vahetada filtri 

elementi vähemalt üks kord 6 kuu jooksul. Permaster 
®
 

tooteseeria filtrite läbipesu on lihtsalt teostatav käsiratta 

liigutamisega filtri allosas. Filtri harjade abil puhastatakse 

roostevaba terasest filtrielement. Filtri läbipesu teostamise 

ajal on filtrist vee läbivool ja mehaanliste osakeste püüdmine 

koguaeg tagatud. 

 
 

Mudel / tüüp PT-FM 
25 (W)* 

PT-FM 
32 (W)* 

PT-FM 
40 (W)* 

PT-FM 
50 (W)* 

Toruühendus       d1 DN 25 32 40 50 

toll  1 1¼ 1½ 2 

Vooluhulk        m3/h ( ∆ p=0,2 bar) 6 7,6 12,6 14 

Vooluhulk        m3/h ( ∆ p=0,5 bar) 9,2 12 20,5 22,7 

Filtrisõel          µm 200 200 200 200 

maks. töörõhk   bar 16 (10) 16 (10) 16 (10) 16 (10) 

maks. töötemperatuur °C 30 (60) 30 (60) 30 (60) 30 (60) 

vertikaalne ja horisontaalne paigaldus 

 

 

 

 — — 

horisontaalne paigaldus — —   

Mõõt     b1  mm 110 110 148 148 

Mõõt     b2  mm 206 226 264 284 

Mõõt     h1  mm 352 352 366 366 

Mõõt     h2  mm 438 438 463 463 

Mõõt     t    mm 195 195 68 68 

Kaal     kg 5,7 5,9 5,3 5,6 

Küsi vajadusel täiendavat infot e-posti teel: info@schottli.ee    

 
 

Standardkomplektis on filter varsustatud 200 µm sõelaga. 

Lisavõimalusena on võimalik tellida filtrile sõel avaga 25  µm, 50 µm, 100 µm, 300 µm, 500 µm.  

(W)*: Soojale veele mõeldud filtrid, töötemperatuuriga kuni 60 °C (lühiajaliselt kuni 70 °C), spetsiaalse läbipaistva korpusega ja 

pööratava, punast värvi, läbipesu käsirattaga. 

Permaster 
®
 tooteseeria filtrid on saadaval ka automaatse läbipesu versioonina. 
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