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®

BALLFILTER
Pettinaroli FILTERBALL® er en kuglehane med inte-
greret filter, som gør det nemt at rengøre og vedli-
geholde. Filteret kan skiftes efter behov, også under 
tryk. Dette giver kuglehanen to vigtige funktioner; 
en sikker forsegling af kuglehanen og en omhygge-
lig filtrering af vandet, så kuglehanens pålidelighed 
beskytter alle komponenter i anlægget. 

Ud over fordelene ved FILTERBALL® kuglehanen 
i forhold til omkostninger, installation og plads i 
sammenligning med anvendelse af to komponenter 
(kuglehane og snavssamler), giver den også meget 
mindre tab af gennemstrømning, som resultat af 
filtret alene. 

Bemærk dog, at FILTERBALL® kuglehanen giver 
mulighed for mere end en fordobling af gennem-
strømningen i sammenligning med et almindeligt 
Y-formet filter. Se eksempel:

FILTERBALL® 1”: KV (1 bar) = 14,5 m3/t

Y-formet -filter 1”: KV (1bar) = 7,0 m3/t

Kuglehanens egenskaber gør den egnet til al slags 
brug, især i forbindelse med hygiejne og sanitære 
forhold, selv ved tilstedeværelse af tilsætningsstof-
fer til rensning af vandet. 

Ventilen er VA-godkendt. 

VENTIL MED INTEGRERET SNAVSSAMLER

Én FilterBall - to samlinger

Tre enheder - seks samlinger
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BALLFILTER
FILTRET SKIFTES I LØBET AF FÅ SEKUNDER!

Egenskaber:

 Kompakt design
 Rustfri filtre med 6 forskellige maskestørrelser 
 Korrosionsbestandig messing
 VA-godkendt
 16 bar – 100°C / 10 bar – 150°C
 DN15 – DN50

Tekniske specifikationer: 

• Kuglehane med integreret filter, som gør det nemt at   
 rengøre og vedligeholde. 
• Kuglehanen er udført i korrosionsbestandig messing   
 CW602N med gevindskårne ender. 
• Spindel med tre sikringer (to O-ringe og en PTFE-ring),  
 monteret indefra for at undgå udtrækning og lækager. 
• Ekstra tætning mellem huset og hanespindlen. 
• Justerbar pakdåse 
• Massiv kugle. Diamantslebet og hårdforkromet.

Fordele:

• Filtret kan udskiftes på få sekunder - dette minimerer   
 ophobningen af skidt og bakteriedannelse. Filtret kan   
 desuden renses under tryk, uden at der kommer luft i   
 anlægget, fx. i et varmeanlæg. 
• Spar tid og penge ved installeringen – kun 2 samlinger  
 i stedet for 6 gør det nemt og hurtigt at installere 
 FilterBall. 
• Utallige anvendelsesmuligheder – drikkevandsinstalla- 
 tioner, varme- og køleanlæg mv. 
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Dæksel med dobbelt sikring (metallisk og gummi O-ring)

Gummi O-ring (reservedel) 

Messing seegering til at holde filter (reservedel)

Rustfrit stål filter AISI 304 (reservedel)4
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1/2” 51F-004 VVS-nr. 42 0813 704
3/4” 51F-006 VVS-nr. 42 0813 706
1” 51F-008 VVS-nr. 42 0813 708
1.1/4” 51F-010 VVS-nr. 42 0813 710
1.1/2” 51F-011 VVS-nr. 42 0813 711
2” 51F-012 VVS-nr. 42 0813 712

51F
D” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”
d 18 20 28.5 35.5 45 56
H 50 50 66 82 89 120
h 37 37 51 60 74 90
l 15 16 21.5 23.5 23.5 28
L 69 69 95 111 127 154
R 95 95 120 150 150 200
PN 25 25 25 16 16 16
Kg. 0.44 0.45 1.16 1.85 2.80 4.90


