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MX та MXA – промисловi фiльтри зi зворотним промиванням

Процес фiльтрацiї

Фiльтри серiї GENO−ASTRO

Фiльтри серiї KOMBI−GENO−jet

Вода п¥д тиском проходить ззовн¥ всередину через ф¥льтрувальну с¥тку, на як¥й затримуються частинки розм¥ром 50–500 мкм.
При проведенн¥ зворотного промивання утриман¥ частинки змиваються у канал¥зац¥ю.
Використовуючи модельний ряд ф¥льтр¥в
з¥ зворотним промиванням в¥д компан¥ї Grünbeck, сл¥д звернути увагу на так¥ особливост¥:
• ф¥льтри з¥ зворотним промиванням
призначен¥ для ф¥льтрування питної ¥
техн¥чної води. Вони захищають трубопроводи й приєднан¥ до них детал¥ в¥д р¥зного роду
пошкоджень;
• для ф¥льтрування свердловинної води ¥
води для систем охолодження ф¥льтри можуть бути оснащен¥ спец¥альними ф¥льтрувальними елементами;
• при проведенн¥ зворотного промивання
не припиняється подача води споживачев¥;
• ф¥льтри не призначен¥ для ф¥льтрування мастила, розчин¥в, жирної та мильної води, а також для очищення води в¥д розчинених у н¥й речовин;
• ц¥ ф¥льтри не призначен¥ для циркуляц¥йних систем ¥з водою, яка м¥стить х¥м¥кати;
• при очищенн¥ дуже забрудненої води
необх¥дно перед ф¥льтром зворотного промивання встановити ф¥льтр грубого очищення.

Ф¥льтр ASTRO 1’ призначений для
ф¥льтрування питної ¥ техн¥чної води. В¥н захищає трубопроводи ¥ п¥дключен¥ до них установки в¥д пошкоджень, що спричиняються
механ¥чними дом¥шками, наприклад, п¥ском,
та короз¥йними частинками.
Зворотне промивання зд¥йснюється
обертанням центральної рукоятки, розташованої внизу ф¥льтра. Вода проходить кр¥зь
ф¥льтрувальну с¥тку зсередини назовн¥ ¥
пот¥м зливається у канал¥зац¥ю. Поверненням рукоятки у вих¥дне положення припиняється процес промивання. Тривал¥сть процесу промивання залежно в¥д ступеня забруднення складає приблизно 5–10 с.
З 2003 року ф¥льтри з¥ зворотним промиванням ¥ вбудованим редуктором тиску
ASTRO HWS 1’ PN16 випускаються н¥мецькою ф¥рмою Grünbeck у новому конструктивному виконанн¥, а в дизайн¥ основну увагу
прид¥лено ергоном¥чним характеристикам.
Розроблено ¥ впроваджено ряд «ноу-хау»,
як¥ дозволяють знизити р¥вень шуму, що неминуче виникає при проходженн¥ потоку води (до 4,6 м3/год) через ф¥льтр. Завдяки запатентованому механ¥зму зведено до м¥н¥муму к¥льк¥сть води, що витрачається на промивання (4,5 л при тиску 4 бар).

Ф¥льтр KOMBI-GENO-jet додатково обладнаний струминною форсункою, що обертається, та пристроєм ¥ндикац¥ї дати
техн¥чного обслуговування. Фланц¥ GENOKOMBI дозволяють установлювати ф¥льтри
на трубопроводи R 1"– 1 1/4". Залежно в¥д
умов застосовуються фланц¥ з редуктором
тиску та без нього.
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Промисловi фiльтри
серiй MХ та MXA
Ф¥льтри з¥ зворотним промиванням
GENO-MX призначен¥ для застосування
т¥льки у нап¥рних трубопроводах, принцип
їхньої роботи показаний на схем¥.
Неочищена трубопров¥дна вода потрапляє
у ф¥льтр через вх¥дний отв¥р (поз. 1) ¥
ф¥льтрується, проходячи назовн¥ через
ф¥льтрувальний елемент (3). Др¥бн¥ частинки
затримуються ф¥льтрувальним елементом, а
б¥льш¥ падають униз, у стакан (2). Повертанням рукоятки л¥воруч (поз. 4) обертається
г¥льза зворотного промивання з форсунками
(5), при цьому в¥дкривається в¥дв¥д у канал (6).
При поворот¥ г¥льза зворотного промивання
(4) ковзає рад¥ально по ф¥льтрувальн¥й поверхн¥, очищуючи при цьому ф¥льтрувальну
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с¥тку. Груб¥ забруднення, що в¥докремилися в¥д г¥льзи зворотного
промивання (5), ¥ частинки, що
м¥стяться у стакан¥ (2), змиваються
у канал¥зац¥ю.
Рукоятку зворотного промивання (4) сл¥д пов¥льно повертати
до упору, п¥сля чого повернути у
вих¥дне положення у зворотному
напрямку до повного закриття виводу в канал (7). Зворотне промивання завершене. При зворотному промиванн¥ в¥дф¥льтрована вода промиває ф¥льтрувальний матер¥ал за допомогою г¥льзи зворотного промивання ззовн¥ всередину. При цьому очищується т¥льки та область, ¥з якою контактує
г¥льза зворотного промивання (5). П¥д час режиму промивання
п¥дтримується постачання в¥дф¥льтрованої води.
Існуюч¥ установки можна дообладнати диференц¥альними реле
тиску з електричним контактним датчиком (точка спрацьовування
налаштовується в д¥апазон¥ 0,25–2,5 бар) для п¥дключення оптичної та звукової сигнал¥зац¥ї. Застосовуючи диференц¥альне реле
тиску, можна визначити момент забруднення ф¥льтра. Сигнал про
необх¥дн¥сть промивання можна вивести на диспетчерський
пульт. Хоча рекомендований ¥нтервал м¥ж промиваннями становить два м¥сяц¥, у раз¥ забруднення ф¥льтра сл¥д зд¥йснити дострокове промивання.
Якщо вода дуже забруднена, отв¥р для виходу води в канал¥зац¥ю
можна зб¥льшити з ∅ 6,5 до ∅ 7,5 мм (максимально). Завдяки цьому п¥двищується ефективн¥сть очищення ф¥льтра, але разом з тим
зб¥льшуються витрати води на одне промивання.

Фiльтр зi зворотним промиванням GENO−MXA
Повн¥стю автоматичний, ¥з вбудованим приводом та програмованим блоком керування GENO-RS tronic, системою розп¥знавання
несправностей, ф¥льтр з¥ зворотним промиванням GENO-MXA надає можлив¥сть ¥ндив¥дуально програмувати ¥нтервал серв¥сного
обслуговування. Керування запуском процесу зворотного промивання зд¥йснюється за показниками перепаду тиску та за часом,
можливий також зовн¥шн¥й запуск зворотного промивання.

Принцип дiї автоматичного
пристрою керування
Прилад керування м¥стить таймер та елемент керування за показниками перепаду тиску. Робочий стан в¥дображається на дисплеї процесора. У ф¥льтр¥ зворотного промивання безперервно
зм¥нюється перепад тиску м¥ж входом та виходом. При перевищенн¥ припустимого перепаду тиску (0,4–0,5 бар) або через деякий час пристр¥й керування вмикає процес зворотного промивання. По зак¥нченн¥ часової затримки (заводська настройка 5 с)
прив¥дний двигун вмикається й в¥дкриває зливний клапан ¥
вимикається.
За матер¥алами, наданими компан¥єю «В¥ло Україна»
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