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Цените посочени в брошурата включват доставка до гр. София и са валидни до 31.12.2019г. 
  
 
 

behropur ® ДЕЙОНИЗАТОРИ ЗА ВОДА ЗА РАБОТА БЕЗ НАЛЯГАНЕ 
ПРОИЗВЕЖДАТ ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА СЪГЛАСНО СТАНДАРТ ISO 3696, КЛАС (GRADE) 3 
 

 

Дебелостенен, издръжлив и практичен дейонизатор съдържащ смес от йонообменни 
смоли. Изработен е от син полиетилен и има свободен изход към съд за съхранение на 
водата. Подходящ за последваща деминерализация на вода преминала през обратна 
осмоза. 
 
ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА: 
 

 Може да бъде свързан директно към водното захранване и е готов за употреба 
веднага.  

 Автоматично обезвъздушаване благодарение на вкарването на водата през 
дъното. 

 Минимален риск от микробиологично заразяване благодарение на специалните 
дюзи към захранването с вода 

 Изключително сигурен и непропусклив. 
 Включен в доставката кондуктометър монтиран в горната част на уреда.  
 Могат да бъдат монтирани на стена  
 Възможност за монтиране на система за автоматично изключване при 
достигане на зададения лимит и за контрол на нивото. 

 Проводимостта може да се контролира директно от уреда (чрез инсталирания 
кондуктометър) или чрез изнесен (външен) датчик.  

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Модел 
 

B5 B10 

Капацитет на йонообмена при 10°dH и 
захранваща вода с 20 µS/cm 
 

500 l 1.000 l 

Максимален дебит, l/h 
 

50 100 

Диаметър Ø на кожуха, cm 
 

16 21 

Височина, cm 
 

53 63 

 
Информация за поръчки: 
 

Модел 
 

Описание Art.-No. Цена без ДДС 

B5 Дейонизатор, капацитет 500 л., в комплект с кондуктометър 
 

93 48 20005 785,00 лв. 

B5Z Резервен патрон без кондуктометър 
 

93 48 20050 410,00 лв. 

B5A Дейонизатор в комплект с кондуктометър, система за 
автоматично изключване при достигане на зададения лимит и 
електроклапа 
 

 
93 48 50005 

 
1280,00 лв. 

B10 Дейонизатор, капацитет 1000 л, в комплект с кондуктометър
 

93 48 20010 1180,00 лв. 

B10Z Резервен патрон без кондуктометър 
 

93 48 20110 840,00 лв. 

B10A Дейонизатор в комплект с кондуктометър, система за 
автоматично изключване при достигане на зададения лимит и 
електроклапа 

93 48 50010 1680,00 лв. 
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             Цените посочени в брошурата включват доставка до гр. София и са валидни до 31.12.2019г. 
 

 

 
behropur ® ДЕЙОНИЗАТОРИ ЗА ВОДА, корпус от NYLON,  

устойчиви на налягане до 8 bar. 
ПРОИЗВЕЖДАТ ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА СЪГЛАСНО СТАНДАРТ ISO 3696, КЛАС (GRADE) 3 

 
 

 

Удобен и сигурен за работа практичен дейонизатор съдържащ смес от йонообменни 
смоли. Подходящ за получаване на малки до средни количества високо пречистена 
вода. За захранване на лабораторни миялни машини, за обща лабораторна употреба и 
за малки промишлени потребители. Подходящ за последваща деминерализация на 
вода преминала през обратна осмоза. 
 
ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА: 
 

 Оптимална експлоатация на капацитета на йонообменната смола поради 
абсолютно равномерното разпределение на водата в дейонизатора.  

 Могат да бъдат свързвани директно към водното захранване без редуциране 
на налягането и е готов за употреба веднага.  

 Устойчиви на промени в налягането 
 Проводимостта може да се контролира директно от уреда (чрез инсталирания 
кондуктометър) или чрез изнесен (външен) датчик.  

 Изключително сигурни и непропускливи. 
 Включен в доставката кондуктометър монтиран в горната част на уреда.  
 Възможност за монтиране на система за автоматично изключване при 
достигане на зададения лимит и за контрол на нивото. 

 Устойчиви на налягане до 8 bar. 
 

  
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Модел 
 

B10dN B22dN B45dN 

Капацитет на йонообмена при 10°dH и 
захранваща вода с 20 µS/cm

1.200 l 2.400 l 5.500 l 

Максимален дебит, l/h 
 

300 500 800 

Диаметър Ø на кожуха, cm 21 21 26
Височина, cm 55/68 98/112 110/125

 
Информация за поръчки: 
 

Модел 
 

Описание Art.-No. Цена без 
ДДС

B10dN Дейонизатор, капацитет 1200 л., корпус от NYLON, в комплект 
с кондуктометър. 

93 48 30011 1450,00 лв. 

B10dNZ Резервен патрон без кондуктометър, корпус от NYLON. 93 48 30111 1120,00 лв.
B10dNA Дейонизатор, корпус от NYLON, в комплект с кондуктометър, 

система за автоматично изключване при достигане на зададения 
лимит и електроклапа.  

 
93 48 50112 

 
1960,00 лв. 

B22dN Дейонизатор, капацитет 2400 л., корпус от NYLON, в комплект 
с кондуктометър. 

93 48 30023 2130,00 лв. 

B22dNZ Резервен патрон без кондуктометър, корпус от NYLON. 93 48 30123 1830,00 лв.
B22dNA Дейонизатор, корпус от NYLON, в комплект с кондуктометър, 

система за автоматично изключване при достигане на зададения 
лимит и електроклапа 

 
93 48 50123 

 
2630,00 лв. 

B45dN Дейонизатор, капацитет 5500 л., корпус от NYLON, в комплект 
с кондуктометър. 

93 48 30046 3700,00 лв. 

B45dNZ Резервен патрон без кондуктометър, корпус от NYLON. 93 48 30146 3400,00 лв.
B45dNA Дейонизатор, корпус от NYLON, в комплект с кондуктометър, 

система за автоматично изключване при достигане на зададения 
лимит и електроклапа 

 
93 48 50146 

 
4200,00 лв. 
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             Цените посочени в брошурата включват доставка до гр. София и са валидни до 31.12.2019г. 
 

 

 
behropur ® ДЕЙОНИЗАТОРИ ЗА ВОДА, КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, 

УСТОЙЧИВИ НА НАЛЯГАНЕ ДО 10 BAR. 
ПРОИЗВЕЖДАТ ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА СЪГЛАСНО СТАНДАРТ ISO 3696, КЛАС (GRADE) 3 
 

 

Удобен и сигурен за работа практичен дейонизатор съдържащ смес от йонообменни 
смоли. Изработен от V4A неръждаема стомана. Подходящ за получаване на малки до 
средни количества високо пречистена вода. За захранване на лабораторни миялни 
машини, за обща лабораторна употреба и за малки промишлени потребители. 
Подходящ за последваща деминерализация на вода преминала през обратна 
осмоза. 
 
ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА: 
 

 Оптимална експлоатация на капацитета на йонообменната смола поради 
абсолютно равномерното разпределение на водата в дейонизатора.  

 Уникалната система от дюзи разпределя входящата вода през целия обем на 
йонообменната смола осигурявайки оптимален обмен и качество. 

 Могат да бъдат свързвани директно към водното захранване без редуциране 
на налягането и е готов за употреба веднага.  

 Устойчиви на налягане до 10 bar. и на промени в налягането. 
 Включен в доставката кондуктометър монтиран в горната част на уреда.  
 Проводимостта може да се контролира директно от уреда (чрез инсталирания 
кондуктометър) или чрез изнесен (външен) датчик.  

 Изключително сигурни и непропускливи. 
 Възможност за монтиране на система за автоматично изключване при 
достигане на зададения лимит и за контрол на нивото. 

 Усилени гумени яки в основата и в горната част на патрона осигуряват 
ефективна защита. Ръкохватки за лесно и удобно пренасяне и транспорт. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Модел  E 28d E 40d 

Капацитет на йонообмена при 10°dH и 
захранваща вода с 20 µS/cm  

2.800 l 4.000 l 

Максимален дебит, l/h  500 700
Диаметър Ø на кожуха, cm  24 24
Височина, cm  60/74 70/84
 
Информация за поръчки: 
 

Модел  Описание Art.-No. Цена без ДДС
E28d Дейонизатор, капацитет 2800 л, корпус от неръждаема стомана 

V 4A, устойчив на налягане до 10 bar., в комплект с 
кондуктометър. 

 
93 48 40028 

 
1850,00 лв. 

E28dZ Резервен патрон без кондуктометър, корпус от неръждаема 
стомана V 4A. 

93 48 40128 1500,00 лв. 

E28dA Дейонизатор, корпус от неръждаема стомана V 4A, устойчив на 
налягане до 10 bar., в комплект с кондуктометър, система за 
автоматично изключване при достигане на зададения лимит и 
електроклапа.  

 
93 48 50128 

 
2600,00 лв. 

E40d Дейонизатор, капацитет 4000 л., корпус от неръждаема стомана 
V 4A, устойчив на налягане до 10 bar.,  
в комплект с кондуктометър. 

 
93 48 40040 

 
3080,00 лв. 

E40dZ Резервен патрон без кондуктометър, корпус от неръждаема 
стомана V 4A. 

93 48 40140  2660,00 лв. 

E40dA Дейонизатор, корпус от NYLON, устойчив на налягане до 8 bar., в 
комплект с кондуктометър, система за автоматично изключване при 
достигане на зададения лимит и електроклапа.

 
93 48 50140 

 
3620,00 лв. 

 




