
Aké sú prednosti našej rady filtrov SL ?



Porovnanie medzi NW 18 a SL 160

NW 18 SL 160

Materiál hlavy PP + vlákno PP

Materiál vázy SAN SAN

Pripojenie (‘’) ¾ ¾

Typ pripojenia 2 demontovateľné válcové diely s 

vonkajším závitom

Kónické pripojenie s 

vnút.závitom

Možnosť iného pripojenia áno Nie

manometre áno Nie

Horné a dolné odtlakovanie áno Nie

Voliteľný odkaľovací ventil áno Nie

Prietok m³/h (tl.strata P 0,2 bar) 3.5 3

Prac.tlak(bar) 10 8

Max. prac.tlak(bar) 16 12

Demoličný tlak(bar) 45 27

Max. prac.teplota(°C) 50 50

Cyklónový efekt áno áno

Typ filtračného média iba Cintropur PE rukáv iba Cintropur PE rukáv

Filtračná plocha (cm²) 190 170

Váha (Kg) 0.9 0.55

Vstavaná dľžka (mm) 230 130

Možnosť montáže DUO / TRIO s duo pripoj.dielmi 1 ½’’ + 2 

ploché spojky

So spojkou ¾’’ + 2 o-krúžky

Predjná cena cca 2018 (€) 62 50



Porovnanie medzi NW 25 a SL 240

NW 25 SL 240

Materiál hlavy PP + vlákno PP

Materiál vázy SAN SAN

Pripojenie (‘’) 1“ 1“

Typ pripojenia 2 demontovateľné válcové diely s 

vonkajším závitom

Kónické pripojenie s 

vnút.závitom

Možnosť iného pripojenia áno Nie

manometre áno Nie

Horné a dolné odtlakovanie áno Nie

Voliteľný odkaľovací ventil áno Nie

Prietok m³/h (tl.strata P 0,2 bar) 5.5 3.5

Prac.tlak(bar) 10 8

Max. prac.tlak(bar) 16 12

Demoličný tlak(bar) 45 27

Max. prac.teplota(°C) 50 50

Cyklónový efekt áno áno

Typ filtračného média iba Cintropur PE rukáv iba Cintropur PE rukáv

Filtračná plocha (cm²) 450 440

Váha (Kg) 1.2 0.73

Vstavaná dľžka (mm) 230 130

Možnosť montáže DUO / TRIO s duo pripoj.dielmi 1 ½’’ + 2 

ploché spojky

So spojkou ¾’’ + 2 o-krúžky

Predjná cena cca 2018 (€) 80 64



Rozdiel medzi našou SL radou a 

podobnými konkurenčnými výrobkami :

1. Prietok viac ako dvojnásobný :

10’’ filter od konkurencie

= 1 až 1.5 m³/h 

versus
3.5 až 4 m³/h pre SL 240

2. SL rada je určená pre 

profesionálov -

veľkoobchod

>< konkurencia pre hobby



Rozdiely medzi našou SL radou a

podobnými konkurenčnými výrobkami

3. Rozšírenie rady filtrov tej istej značky      

pre našich zákazníkov

od toho istého dodávateľa

4. Pri rozšírených radách je možnosť 

lepších cien pri väčších odberoch



Rozdiely medzi našou SL radou a

podobnými konkurenčnými výrobkami : 

5.   Rovnaké rukávy
→ istota náhradných dielov      

pre našich zákazníkov 

6.   Istoty pre našich zákazníkov : 

serióznosť, spoľahlivosť, 

služby a ústretovosť tímu

Airwatec



Rodiely medzi našou SL radou a

a podobnými konkurenčnými výrobkami :

7.   Značka

je synonymom kvality a  hodnoty 

pre našich zákazníkov

8. Vďaka dostupnosti 

náhradných dielov a vďaka 

dobrému prístupu k našim 

zákazníkom sme si získali 

dobrú reputáciu u našich 

klientov



Rozdiely medzi našou SL radou a

podobnými konkurenčnými výrobkami :

9.    Rada SL 

= najkompaktnejší produkt na 

trhu

10. Z hľadiska údržby zaujímavá a 

ekonomicky výhodná cena našich 

rukávov
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