Otomat k F ltreler

Arıtma T p
* Suda askıda bulunan özell kle tahta, talaş vb.
kaba ve katı maddeler basket screen
yardımıyla ﬁltre ed lerek bertaraf ed lmes .
* Devamlı ﬁltrasyon mkanı
* M n.Çalışma Basıncı 2,5bar
* Daha az su kaybı
* Kolay ve hzılı ﬁltrasyon mkanı
* 20 m krona kadar ﬁltrasyon mkanı
* Karbon çel k ve paslanmaz çel k yapı mkanı
* Gen ş ﬁltrasyon alanı, güven l r şletme
mekan zması ve bas t yapısı, h drol k ﬁltreler
endüstr yel suların ve çme ve kullanma
sularının ﬁltrasyonunda ve elekt r ğ n olmadığı
yerlerde deal çözüm
*Basınç farkına veya zamana bağlı otomat k
tem zleme mekan zması
*Tem zleme esnasında s stem deb s nde
azalma veya s steme g den suda kes lme
Tekn k Özell kler
Kapas te (m3/h): Yüksek Kapas telerde
G r ş/Çıkış Ölçüsü: 2" (DN50) – 24” (DN600) , PN16 DIN
2576 Flanş Bağlantılı
F ltrasyon Dereces : m n.20 m krona kadar hassas
ﬁltrasyon
M n.Çalışma Basıncı: 2,5 bar (36 ps )
Max.Çalışma Basıncı: 10 bar (45 ps )
Basınç Farkı: Max. 0,1 bar (1,45 ps )
Max.Çalışma Sıcaklığı: 60⁰C
Ger Yıkama Süres : 25-30 sec.
Malzeme C ns : Fırın Epoxy Boyalı Karbon Çel k, AISI304
paslanmaz çel k ve AISI 316 Paslanmaz Çel k
Elek C ns : AISI304 paslanmaz çel k ve AISI 316
Paslanmaz Çel k<
Boya C ns : Fırın Epoxy Boyalı
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Çalışma Prens b
G r ş borusunda ﬁltreye lk g ren suyu kaba elek ﬁltre karşılar.
Burada kaba parçacıklar tutulur. Daha sonra, su buradan geçerek çok katlı gözenekl ﬁltre alanına lerler.
Çok katmanlı nce gözenekl b r ﬁltre le ﬁltrasyon yoluyla part küller ﬁltre toplayıcıya ter.
Çok katlı ﬁltre üzer nde b r ken parçacıklar ﬁltre üzer nde b r basınç farkı meydana get r r.
Bu basınç farkı yardımıyla man foldunu harekete geç r r.
Bu basınç farkı yardımıyla p ston hareket eder ve k rl tabaka tahl yede dışarı atılır.
Ger yıkama şlem başlar. Ger yıkama şlem 25-35 sn sürer. F ltreleme şlem el değmeden yapılır.
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