
Pentair Pro Valve ventii umožňuje externému
riadiacemu systému ako napríklad intelliPool™
prevádzať automatické pranie filtra. 

• je ovládaný pneumaticky.
• v prípade výpadku elektrického prúdu sa

automaticky vráti do polohy filtrácia .
• dodáva sa včetne pilotného ventilu, 

napájaného 220-240VAC, aj potrubných
spojok. 

• 2” pripojenia zaručia nízke tlakové straty.
• dodáva sa aj so šroubeniami 63mm.
• robustný design pre menovitý tlak do 6bar. 
• pre jednoduchšiu inštaláciu sa dajú

pripojenia pootočiť o 90°.
• dodáva sa aj ako komplet Pro Valve s
filtrom Triton® II (ClearPro).

Pro ValVe

Pentair VENTIL

PONÚKA MAXIMÁLNU KONTROLU

Triton® II s ventilom 
Pro Valve
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AUTORIZOVANÝ PREDAJCA::

Adaptér pre priamu 
montáž 

na existujúci  Triton filterRobustný design

2“pripojenia pre 
nízke tlakové 
straty

PresVeDČIVÁ KOmbinÁCia…

Pro ValVe

Ventil Pro Valve sa dodáva aj ako kompletný set s 
filtrom Triton® II. Adaptéry (PRoV-ADAP) sú pre priamu
montáž na existujúci Triton filter.

Filter Triton II je vybavený patentovanou technológiou
pre dosiahnutie najjemnejšej filtrácie, ktorá je
štvornásobne kvalitnejšia ako u bežných pieskových
filtrov. Výsledkom je kryštáľovo čistá voda. ClearPro 
dosiahne jemnosť filtrácie diatomitom spolu s 
funkčnosťou pieskového filtra. Tajomstvom je 
komponent v strede filtra, čo je pórovitá trubica, cez 
ktorú musí pretiecť voda predtým, ako sa vráti do 
bazéna. Vytvára poslednú bariéru pre najmenšie 
častice, včetne najjemnejšieho prachu, rias a pelov.
Súčasne ale zostáva naďalej jednoduchým filtrom, 
ktorý vyžaduje menej starostlivosti ako kartušový alebo
diatomitový filter. Občasné vypranie filtra otočením 
ventilu zabezpečí, že Triton II dodáva najčistejšiu vodu 
rok čo rok.

•	 Pro Valve : 3-roky záruka 
• Triton II : 10-rokov limitovaná záruka 
(na filtračnú nádobu) 

Model Popis

PRoV-1010 2” Pro Valve set so šroubeniami

PRoV-AdAP Retro-fit adaptér for Triton (2ks)

Model 
Triton® 
s Pro Valve

Filter 
priemer
(mm)

Prietok 
(m³/h)

Filtračná
plocha 
(m²)

F-24S8-PRo 610 14 0.29

F-30S8-PRo 762 22 0.45

F-36S8-PRo 914 32 0.64


