
Σετνικά ταρακηηριζηικά 
 

Βαιβίδα STOP bypass : δηαθόπηεη ηελ ξνή κέζα ζηνλ ηξνθνδόηε κε ζθνπό  

ην γέκηζκα ρσξίο ηελ αλάγθε αλάγθε ηνπνζέηεζεο άιισλ ζσιήλσλ 

παξάθακςεο 

 

 

 

Ο Dosamax είλαη εθνδηαζκέλνο κε βνιηθά ξαθόξ ζύλδεζεο ζην πδξαπιηθό 

ζύζηεκα. 

 
 
DOSAMAX BLU SPAZIO STOP:  Έλαο ηξνθνδόηεο ζρεδηαζκέλνο γηα 
δύζθνιεο εθαξκνγέο. Επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν 
όπσο κέζα ζε έλαλ ιέβεηα. 
 
 
 
 
 
 
 
Όια ηα κνληέια έρνπλ θιάληδα Venturi γηα πεξηζηξνθή θαηά 90°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε νξηδόληηνπο θαη 
θάζεηνπο ζσιήλεο. 
 
 
 
 
 
 
Ο ζρεδηαζκόο έρεη εθπνλεζεί εηδηθά γηα λα επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ηνπ 
δνρείνπ εύθνια θαη κε αζθάιεηα ρσξίο λα ηξαπκαηίδνληαη ηα ρέξηα από άιια 
κέξε ηεο ζπζθεπήο. 

 



 BLU BLUE STOP 
BLUE SPAZIO 

STOP BLU BIG 

Υποδοχζσ  1/2”-1/2”  1/2”-1/2”  1/2”-1/2” – 1/2”-3/4”  3/4”-3/4”  

Μεγ. Ικανότητα  1,5 m3/h  1,5 m3/h  1,5 m3/h  5,8 m3/h  

Πίεςη λειτουργίασ  3,5 bar max  3,5 bar max  3,5 bar max  3,5 bar  

Πίεςη δοκιμήσ  28 bar  28 bar  28 bar  28 bar  

Πτώςη πίεςησ  0,2 bar  0,2 bar  0,2 bar  0,2 bar  

Μεγ. Θερμοκραςία λειτουργίασ  max 45° C  max 45° C  max 45° C  max 45° C  

Διάρκεια γεμίςματοσ  20 m3  20 m3  20 m3  120 m3  

 

Κεθαλή: Χξσκησκέλνο νξείραιθνο 
Ρακόρ: Χξσκησκέλνο νξείραιθνο 
σνδέζεις: Χξσκησκέλνο νξείραιθνο 
Δοτείο: SAN 
Περμβύζμαηα: Κανπηζνύθ NBR  
Δακηύλιοι: Κανπηζνύθ NBR  

 

 

 

σζκεσαζία 
KIT : 

1 αλαινγηθόο 
ηξνθνδόηεο 
κε 

πνιπθσζθνξηθά + 
6 γεκίζκαηα 
 
1 αλαινγηθόο ηξνθνδόηεο κε 
πνιπθσζθνξηθά + 
1 γέκηζκα 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Προϊόνηα δόζεων 

 

Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε γξακκή , ε  
AQUAMAX παξάγεη ζπγθεθξηκέλα 
πξντόληα γηα αλαινγηθνύο 
ηξνθνδόηεο, δηαζέζηκα ζε πξαθηηθά 
θαη βνιηθά θπζίγγηα έηνηκα πξνο 
ρξήζε θαη ζε πνύδξα γηα ρξήζε 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 
 
Τα MAXPOLYQUICK  είλαη ηα 
γεληθά θαζαξηζηηθά θαη 
αληηδηαβξσηηθά πνιπθσζθνξηθά 
γεκίζκαηα γηα όινπο ηνπο 
ηξνθνδόηεο. 
Τν κείγκα ησλ πνιπθσζθνξηθώλ 
πνπδξώλ κε πξνζεθηηθέο δόζεηο 
εμαζθαιίδνπλ  καθξνδσία θαη 
Δηαηίζεληαη ζε παθέηα κε 6 
γεκίζκαηα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MAXPOLYQUICK SUPER 
Σην ραξαθηεξηζηηθό κείγκα ησλ 
πνιπθσζθνξηθώλ πνπδξώλ 
πξνζηέζεθαλ νη πνιύ ζπκπαγείο 
κπάιεο πνιπθσζθνξηθώλ 
θξπζηάισλ. Δηαξθνύλ 15 εκέξεο 
πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν 
αληαιιαθηηθό γέκηζκα. 
MEDIUM: δηαηίζεηαη ζε παθέηα κε  
3 γεκίζκαηα γηα DOSAMAX BIG - 
200 - 300. 
BIG: δηαηίζεηαη ζε παθέηα κε 1 
γέκηζκα γηα DOSAMAX 400. 
δηαηίζεηαη ζε παθέηα κε 6 
γεκίζκαηα. 

 


