
Dimenzije so informativne narave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. * Vse mere so v mm

Tehnična risba / Technical drawing

Tehnični podatki / Technical data

Boben / Drum

3Pretok max. m³/h* / Flow max m /h*

Boben (kW) / Drum (kW)

Pralna črpalka (kW) / Washing pump (kW)

* max. pretok je kalkuliran z 40 mikronskim filtrom in koncentraciji suspendiranih snovi (SS) 100 p.p.m.

Naša oprema je izdelana v skladu s evropskimi CE standardi

Zastopnik:

Mikroltracija
Microltration
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Tip / Type
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Kompaktne enote SCRUFILTER® se lahko uporabljajo v 
najrazličnejših aplikacijah mikro filtracije z namenom zmanjšanja 
drobnih suspendiranih trdnih delcev iz vode tja do 20 mikronov. 
Zmanjšanje suspendiranih snovi je povezana z zmanjšanjem KPK, 
BPK , fosforja, nitratov in drugih snovi. Pri nadaljnji obdelavi z 5

UV dezinfekcijo je pomembno, da se zmanjša motnost, ki jo 
povzročajo suspendirane snovi.
Standardni filtri so izdelani iz poliestrske tkanine na ABS nosilcu. 
Filtri so lahko v celoti izdelani tudi iz nerjavečega jekla. Filter 
tkanine se izberejo glede na potrebe po filtraciji in so lahko 20, 
30, 40, 60, 80 ali 100 mikronov. Na posebno željo je možno 
izdelati tudi nestandardne filtre.

TIPIČNE APLIKACIJE
- biološke čistilne naprave za odpadno vodo (izboljšanje iztoka)
- biološke čistilne naprave za odpadno vodo (odstranjevanje 

fosfatov)
- regeneracija vode (živilska, tekstilna in papirna industrija, itd.)
- obrati za proizvodnjo pijač
- ribogojnice
- filtracija površinskih voda (reke, jezera, itd.)
- filtracija vode

PREDNOSTI
1) visoka zmogljivost
2) posebna gradbena dela niso potrebna
3) ni senzorjev nivoja za pralni sistem (minimiranje 

vzdrževanja)
4) sistem preliva v sili
5) ekonomična zamenjava filter tkanine
6) enostavna in hitra zamenjava filtrirnih plošč brez 

odstranitve bobna iz ohišja.

DIMENZIONIRANJE
Potrebni osnovni parametri za dimenzioniranje:

31) zahtevana zmogljivost v m /h (ali l/s, če pretok ni stalen)
2) količina suspendiranih snovi na vtoku
3) zahtevano filtriranje (stopnja filtriranja) vode
4) način uporabe (aplikacija)

V večini primerov aplikacij za terciarno čiščenje se uporabljajo 
tkanine z 40 mikroni, za doseganje 70-80% zmanjševanja 
suspendiranih snovi.
To je seveda odvisno od kakovosti tekočine na vstopu 
(suspendiranih snovi na iztoku je <30 mg/l, če so na vtoku 
<100 mg/l).

Vtok - Inlet
Iztok filtrirane vode - Filtered water outlet
Iztok filtrata - Screenings outlet
Rezervoar čiste vode - Clean water tank
Pralna črpalka - Washing pump
Rezervoar za zbiranje filtrata
Screenings collection tank

Tekočina pred in po filtraciji

Filtracija v biološki komunalni čistilni napravi

OPIS / DESCRIPTION


