
HERZ-Filtru de apă 
 
 

 HERZ-Filtru de apă 
 

pentru instalații de apă 
rece şi caldă 

 

                                                                                                        Fişă standard I 0553 / I 0554, Ediţia 0115 

 
Dimensiuni în mm 

 
 

 
 

 

Nr. articol DN A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] 

I 0553 01 15 132 77 197 174 

I 0553 02 20 138 77 197 174 

I 0554 01 15 132 77 197 174 

I 0554 02 20 138 77 197 174 

 
 
 

Date tehnice şi materiale pentru seria I 0553 0x 

Presiune nominală PN 16 
Temperatură maximă admisă 30°C 
Dimensiunea ochiului reţelei, cartuş 100 µm 

 
Carcasa Alamă tip CW617N 
Sită cartuş Oţel înalt aliat 
Cană Material plastic transparent, armat cu fibră de sticlă 

 

Date tehnice şi materiale pentru seria I 0554 0x 

Presiune nominală PN 16 
Temperatura maximă admisă 90°C 
Dimensiunea ochiului reţelei, cartuş 100 µm 

 
Carcasa şi cană Alamă tip CW617N 
Sită cartuş Oţel înalt aliat 

 

Execuţii 
 

I 0553 0x Filtru de apă rece cu cană din material plastic armat cu fibră de sticlă 

I 0554 1x Filtru de apă caldă cu carcasă completă din alamă tip CW617N 
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HERZ-Filtru de apă 
 
 

Domeniu de utilizare 

Filtrul de apă Herz este utilizat la branșamentul instalației de apă potabilă pentru protecția împotriva poluării. Astfel 
este protejată întreaga funcţionalitate a instalaţiei. Datorită design-ului său compact, filtrul poate de asemenea să fie 
instalat, chiar şi acolo unde există probleme de spaţiu.   
 

 

Montaj 

Filtrul este montat fără tensiune mecanică, în conducta de ţevi. Vă rugăm să acordaţi atenţie montajului, atunci când 
acesta se realizează pe sensul de scurgere a apei! Sensul de scurgere este indicat printr-o săgeată desenată pe 
carcasă. Filtrul se montează în poziție verticală. Înainte de montaj, conductele trebuiesc spălate cu atenţie.  

 
 
 
 
 

1. Apometru 

2. Robinet de închidere 

3. Filtru 

4. Bypass 

5. Scurgere 

6. Ventil de reţinere 
 
 
 
 
 
 

Întreţinere 

Pentru o întreţinere corespunzătoare se recomandă montajul a câte unui robinet de închidere, înainte şi după filtrul 
de apă.   

 

 

 
 

1. 

Cu ajutorul unei chei din plastic 

care se găseşte în fiecare 

ambalaj unic, deşurubaţi cana V 

în sensul invers al acelor de 

ceasornic. 

2. 

Scoateţi elementul de filtrare Cv 

din cana V. Elementul de filtrare 

poate fi fie spălat, fie înlocuit, 

dacă este necesar. 

3. 

Introduceţi vertical în cana 

V elementul de filtrare 

clătit sau pe cel nou Cn în 

cana V. 

4. 

Înşurubaţi din nou 

cana V cu ajutorul 

cheii din plastic în 

sensul acelor de 

ceasornic.  
 

 
 
 
 
 

Indicaţii: Toate schemele au valoare de simbol şi de aceea nu au caracter exhaustiv. 

Toate datele incluse în această broşură corespund informaţiilor disponibile la momentul imprimării şi servesc doar ca material informativ. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustraţiile 

sunt imagini simbolice şi de aceea se pot abate din punct de vedere optic, de la imaginea reală a produsului.  Sunt posibile diferenţe de culoare din cauza tipăririi. Sunt posibile diferenţe între produse, specifice 

fiecărei ţări. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile tehnice şi de funcţionare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi cea mai apropiată reprezentanţă HERZ.. 
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