
Обществени места, басейни, спортни зали
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Дизайнът завладява, технологията доказва.  
Иновативните LEGIO еднопозиционни системи.

Тази серия предлага абсолютно безопасна 
технология срещу замърсяване на водата  с 
легионела и псевдомонади на индивидуалните 
душове или фитинги. Вграденият LEGIO.filter 
премахва всичко по-голямо от 0,02 микрометра 
от течащата вода. Филтрираните бактерии се 
отмиват безопасно навън, без да е необходим 
ел. ток. Поддръжката е минимална. Загубата на 
налягане с LEGIO.filter е само около 0,5 бара.

LEGIO.filter модулите имат дълъг 
експлоатационен живот от 6 до 10 години. 
Защитата е напълно независима от 
всички други условия в съществуващата 
тръбопроводна мрежа.
Не се изискват никакви ремонти, термични или 
химични процеси. Този процес също не зависи 
от сградата и нейното използване и затова 
може да се прилага навсякъде.

Серия LFF тип LFF-2-07-1



Изключване на отговорността:
Информацията и данните, предоставени в този документ, се основават на нашия общ опит и се считат за верни. Те са дадени според нашите познания и са предназначени 
да дадат насоки за избора и използването на нашите продукти. Тъй като условията, при които могат да се използват нашите продукти, са извън нашия контрол, тази 
информация не гарантира окончателното представяне на продукта и ние не поемаме никаква отговорност за използването на нашите продукти. Качеството на нашите 
продукти е гарантирано в съответствие с нашите условия за продажба. Трябва да се спазват съществуващите права на индустриална, интелектуална или друга собственост.
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Материал на корпуса* 
Неръждаема стомана Неръждаема стомана 1.4301, шлифована повърхност

K.240 фолирана, безшевно заварена, байцвана, 
шлифована. Изключително здрава и издръжлива.  
Стандарт.

Corian® Corian® това е масивен материал за повърхности, който 
съчетава в себе си неограничени възможности на дизайн 
с изключитело дълъг експлоатационен живот и лесна 
поддръжка. Изключително издръжлив като панел, особено 
привлекателен като открит стенен елемент.

Система LEGIO.modul - Ултрафилтрация
Филтриращи елементи сменяеми Обща ефективна повърхност 0,75 м2

Автоматично почистване хидравлична® Степен на натоварване 400 л/м2 час при 10°C
Интервали на промиване при всяко използване Загуба на налягане прибл. 0,5 - 1,0 бара
Макс. работно налягане до 5 бара Макс. диференциално 

налягане
2,0 - 2,5 бара

Сертификати DVGW, KTW, CE- съвместим  
или DIN

Филтрация на бактерии > LOG 9 – 99,9999999%
Размер на порите 0,02 мкм ~ 100 - 150 kDa

Материал на тръбопровода PVC, PE-X месинг, медна 
сплав,  гъвкави връзки

Макс. температурно 
натоварване

до 70°C - макс. 20 мин.

Производителност 420 л/час - 720 л/час
7 л/мин - 12 л/мин при 20°C 
-40°C

Алтернативно оборудване* Алтернативи за свързване*
Душ слушалка – ограничено натрупване на варовик Гореща-, смесена- и / или студена  вода ½“

отзад / отгоре / отдолу в зависимост от варианта на панелаРъчен душ с гъвкав маркуч
Самозатварящ се смесител с ограничител на 
температурата

Вода за изплакване надолу/ назад ½“ 

Самозатварящ се клапан Свързване към горещата или студена вода чрез гъвкави 
свързващи тръбиЛостов смесител

Пиезо бутон с механически термостат Съединителни адаптери за различни фитинги на 
разположениеПревключвател при ръчния душ и душ слушалката

Стойка за душа за отделен монтаж
Филтър за фино пречистване или клапан със сито

Функционално оборудование Аксесоари*
Без необходимост от ел. енергия с  патентовано 
хидравлично автоматизирано изплакване

Таймер, работещ с батерия или импулсен превключвател и  
трансформатор 230 V 50 Hz - 24 V DC

Пропускащ клапан за позволяване на изплакване с 
електромагнитен клапан (препоръчително е при прекъсване 
на употребата в течение на няколко дни)

Комплект за тест и дезинфекция за лесна и безопасна 
поддръжка

 LEGIO.paneel - Стандарт
Неръждаема стомана- и Corian: Масивна конзола за стена за безпроблемна, защитена от вандализъм конструкция , 
изработена от 2 мм листова стомана без заварки. LEGIO.paneel  Базов: Скоба за стена за окачване.

* Виж ценовата листа

LEGIO WATER GmbH
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhaeslach • Германия  
Тел:+49 (0) 7127 1806-0 • Факс: +49 (0) 7127 1806-222
Имейл: info@legio.com • www.legio.com


