
instalace na vodorovná i svislá potrubí 

* 
   a tvorbě koroze
* systém řízeného dávkování POLIPHOSu
* balení obsahuje náplň POLIPHOS, klíč,
  3/4" i 1" připojení

ochrana proti usazování vodního kamene

Max. tlak:
8 barů

Dosaplus 7 je určen k instalaci 
na přívod studené pitné i užitkové vody.
Voda upravená pomocí POLIPHOSu,
který tvoří náplň filtru Dosaplus,
si udržuje svou původní tvrdost,
nevytváří však škodlivý povlak.
Na kovových částech vytváří ochranný film, 
který jejich povrch izoluje a chrání tak proti
usazování vodního kamene i proti
vzniku koroze.

                                                                       
Doporučená výměna POLIPHOSU:
po 6 měsících užívání

Doporučený
průtok:
4000 l/h

DOSAPLUS 7 3/4" + 1"

cena 1 599,-

obj. kód RE4050520

balení 6

                                                                                                  uvedené ceny jsou bez DPH                                            změna cen vyhrazena     

POLIPHOS

cena 285,-

obj. kód RE9040136

DOSAPLUS 7

Max teplota:
45 °C

A 174 mm

B 208 mm

C 110 mm

D 256 mm

zastavovací rozměry



- DOSAPLUS 7 se montuje na přívodní potrubí. 
- Pro lepší údržbu doporučujeme montáž pomocí „by-passu”. Umožní výměnu náplně

       bez přerušení dodávky vody.
- DOSAPLUS 7 je opatřen speciální hlavou, která umožňuje montáž na svislé i

                    vodorovné potrubí, na přívod vody zleva i zprava. Stačí pouze oddělit šroubení od 
       vlastní hlavy a otočit do požadované polohy. Směr průtoku vody je označen 
                    na těle šroubení. Součástí balení je šroubení 3/4" i 1", jen si zvolíte variantu dle 
                    Vašich podmínek. 

- Po namontování DOSAPLUSU 7 na potrubí povolte odvzdušňovací šroub. 
- Odšroubujte nádobu pomocí speciálního klíče, který je součástí balení.
- Čistou vodou důkladně opláchněte nádobu a „harmoniku” a připravte 

                    směs na úpravu vody následujícím způsobem : nasypte originální prášek POLIPHOS
                    do úrovně označené ryskou na nádobě (MAX LEVEL). Přilijte 100 ml vody, promíchejte.
                    POZOR, směs rychle tuhne Aby jste docílili hladký povrch,  míchání proveďte jedním nebo
                    dvěma tahy.  
        Prášek se změní v pevnou hmotu. Při kontaktu prášku s vodou dochází k reakci a vzniká teplo.

- Po ztuhnutí našroubujte nádobu zpět na hlavu filtru tak aby „harmonika”
                    byla souměrně stlačená.

- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda
        vytékat odvzdušňovacím šroubem. Šroub zavřete. 

- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvzdušňovací šroub, aby 
       odešel případný nežádoucí vzduch.

- Po 6 měsících užívání nebo při 50% úbytku POLIPHOSu z nádoby.
- Odšroubujte průhlednou nádobu, odstraňte zbytky staré náplně,

                    nádobu vypláchněte.
- Sundejte modrou „harmoniku“, řádně ji opláchněte a propláchněte a opět nasaďte na

                    původní místo.
- Namíchejte novou náplň, našroubujte nádobu a utáhněte odvzdušňovací šroubek.
- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda

       vytékat odvzdušňovacím šroubem. Šroub zavřete. 
- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvzdušňovací šroub, aby

       odešel případný nežádoucí vzduch.

- K povolení a utažení nádobky slouží plastový klíč, který je součástí balení.
                   Jiným klíčem může dojít k poškození nádoby.

0- Při teplotě vstupní vody vyšší než 40 C ztrácí POLIPHOS svoji účinnost.
- Stejný důsledek může mít umístění armatury do prostředí, kde teplota přesahuje 

040 C.
- Používejte pouze originální prášek POLIPHOS pro přípravu náplně.
- Lze montovat na vodorovné i svislé potrubí. DOSAPLUS 7 však musí

                    být vždy svisle.  

Montáž
            :

Výměna náplně:

Upozornění:

Návod na montáž a údržbu DOSAPLUS 7

Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody.
Voda upravená pomocí POLIPHOSu, který tvoří náplň filtru Dosaplus, si udržuje svou původní tvrdost,
nevytváří však škodlivý povlak. Na kovových částech vytváří ochranný film, který jejich povrch izoluje 
a chrání tak proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.
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