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Ôiëüòðóâàëüíi óñòàíîâêè
äëÿ áàñåéíiâ
Áàñåéí – ÷óäîâå ìiñöå äëÿ çíÿòòÿ
ùîäåííîãî ôiçè÷íîãî i
ïñèõîëîãi÷íîãî íàïðóæåííÿ òà
çìiöíåííÿ çäîðîâ’ÿ. Ïðè öüîìó
÷èñòîòà âîäè º íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèì ôàêòîðîì. Åôåêòèâíå
âèðiøåííÿ ïðîáëåìè î÷èùåííÿ
âîäè ÿê ó ïðèâàòíèõ, òàê i â
ãðîìàäñüêèõ áàñåéíàõ çäàòíi
çàáåçïå÷èòè ôiëüòðóâàëüíi
óñòàíîâêè Wilo

WILO представляє Gr nbeck – обладнання для басейн¥в
¥льтрувальн¥ установки застосовуються для механ¥чного очищення
води в басейн¥. Конструкц¥я складається з ф¥льтрувального бака, помпи та
системи керування. Ф¥льтрувальний бак
має багатошарове завантаження: п¥сок ¥
грав¥й р¥зних фракц¥й та г¥дроантрацит. Перевагами багатошарового завантаження
пор¥вняно з одношаровим є краща як¥сть
очищення води, зменшення опору, зменшення об'єму води, необх¥дної для промивання ф¥льтрувальної установки.

Ф

П¥д час ф¥льтрування вода, що забирається з басейну, надходить п¥д тиском,
створюваним помпою, в розпод¥льний
елемент ф¥льтрувального бака. Пот¥м вона проходить донизу через ф¥льтрувальний матер¥ал ¥ вже очищена в¥д механ¥чних
забруднень виходить через «з¥рку» з отворами 0,2 мм (для установок з продуктивн¥стю до 14 м 3/год) або через донний
розпод¥льний пристр¥й (для установок з
продуктивн¥стю понад 15 м 3/год) п¥д напором ¥з бака.

BWK 500 H; 500 HK; BWK 600 H; 600 HK; SFG 7 H; SFG 7 A SFG 14 H; SFG 14 A
500 A; 500 AK
600 A; 600 AK
Продуктивн¥сть, м3/год
6
12
7
14
Нап¥р, м вод. ст.
10
12
9,5
9,5
Д¥аметр бака, м
510
630
450
630
Потужн¥сть двигуна, кВт
0,6
0,95
0,95
0,95
Ф¥льтрувальний матер¥ал
П¥сок
П¥сок
Г¥дроантрацит + п¥сок
П¥сок
0,4-0,8 та 1,0-2,5
1,0-2,5 та 3,0-5,6
0,4-0,8 та 1,0-2,5
0,4-0,8 та 1,0-2,5
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Характеристики

Фiльтрувальнi установки для приватних басейнiв
Н – установка з ручним керуванням;
НК – нап¥вавтоматична установка з теплообм¥нником 40 кВт (для п¥д¥гр¥вання води) та
пристроєм керування для програмування часу ф¥льтрування (вс¥ ¥нш¥ режими роботи
керуються вручну) та регулювання температури води в басейн¥;
А – автоматична установка з пристроєм керування для програмування на тиждень часу
ф¥льтрування та промивання й регулювання температури води в басейн¥;
АК – установка, аналог¥чна А, але додатково обладнана теплообм¥нником 40 кВт.
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Конструкцiя фiльтрувальної установки
1 – багатоходовий вентиль для керування
режимами роботи установки; 2 – блокова
помпа; 3 – пiдставка; 4 – фiльтрувальний бак.
Багатоходовий вентиль має такi положення:
• фiльтрування;
• зворотне промивання;
• очищувальне промивання;
• циркуляцiя;
• зливання води з басейну;
• вимкнено.

5/2002

BWK 600 H

BWK 600 HK

При зворотному промиванн¥ вода рухається в зворотному напрямку знизу догори. Ф¥льтрувальн¥ шари п¥дн¥маються вгору,
утворюється сум¥ш води з п¥ском, ¥ за рахунок тертя п¥щинок одна об одну в¥дбувається
очищення їх в¥д бруду.
П¥сля зворотного промивання необх¥дно
зд¥йснити очищувальне промивання. П¥д
час очищувального промивання вода рухається згори донизу ¥ зливається в канал¥зац¥ю. Режим циркуляц¥ї застосоЗавантаження
Не б¥льше 4 ос¥б
Басейн у прим¥щенн¥
Понад 4 особи

BWK 600 A

вується при первинному нагр¥ванн¥ води в
басейн¥: вода, обминаючи ф¥льтрувальний
бак, надходить в¥дразу до теплообм¥нника
й повертається в басейн.
У раз¥ в¥дсутност¥ можливост¥ спорожнення басейну природним способом з ц¥єю
метою можна застосовувати ф¥льтрувальну
установку.
Ф¥льтрувальн¥ установки для приватних
басейн¥в та їх характеристики наведен¥ в
таблиц¥.

Об'єм басейну до 40 м3

Об'єм басейну понад 40 м3

≈ 7 год
≈ 4 год

≈ 8 год
≈ 6 год

Необхiдний час фiльтрування T (год) для приватного басейну за добу
Продуктивн¥сть, м3/год
0,444*S
0,444*S
0,74*S

Тип басейну
Басейн для стрибк¥в
Басейн для плавання
Неплавальний басейн (наприклад, з атракц¥онами)
S - площа водної поверхн¥, м2.

Вибiр продуктивностi фiльтрувальної установки для громадських басейнiв
Характеристики
Продуктивн¥сть, м3/год
Нап¥р, м вод. ст.
Швидк¥сть ф¥льтрування (макс.)
Д¥аметр бака, м
Потужн¥сть двигуна, кВт

BWK 800 H
BWK 800 A
15
12,1
30
835
1,5

BWK 1000 H
BWK 1000 A
24
15,3
30
1120
2,5

BWK 1200 H
BWK 1200 A
34
13,3
30
1300
2,5

BWK 1400 H
BWK 1400 A
46
14
30
1500
3,3

BWK 600 AK
Вс¥ установки оснащен¥ самовсмоктувальними помпами з висотою всмоктування
до 3 м, що дозволяє розташовувати ц¥ установки вище дзеркала води. Помпи з мокрим
ротором (охолоджування перекачуваною
р¥диною) забезпечують безшумну роботу
(р¥вень шуму нижче 50 дБ).
Для правильного вибору продуктивност¥
ф¥льтрувальної установки Q (м3/год) необх¥дно знати об'єм басейну V (м3) та ступ¥нь
його завантаженост¥.
Час зворотного промивання – приблизно
3 хв та час очищувального промивання –
приблизно 30–40 с. Вс¥ ф¥льтрувальн¥ установки оснащен¥ манометром, за показаннями якого видно, коли зд¥йснювати промивання бака. Якщо поточн¥ значення в¥др¥зняються в¥д початкового на 0,2–0,3 бар, необх¥дно
робити промивання. В будь-якому випадку
промивання має зд¥йснюватися не р¥дше одного разу на тиждень.
Вс¥ ц¥ установки можуть працювати в
пар¥, тобто сумарна продуктивн¥сть 2•Q (до
92 м3/год). Бак має два оглядов¥ в¥кна для
спостереження за ф¥льтрувальним матер¥алом. На трубн¥й обв'язц¥ встановлюються манометри для контролю тиску та
крани для взяття проб води.
За матер¥алами,
наданими компан¥єю Wilo

ВІЛО УКРАЇНА
Представництво у Києв¥
01033, Україна, вул. Гайдара, 50
Тел. +380 44 201-18-70
Факс +380 44 201-18-77
E-mail: wilo@wilo.com.ua

BWK 500 A
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BWK 500 HK

SFG 14 A

Рег¥ональн¥ бюро:
Льв¥в, вул. 700-р¥ччя Львова, 63
Тел. +380 322 93-50-92
Факс +380 322 93-50-93
Донецьк, вул. Ун¥верситетська, 13
Тел. +380 622 93-25-60
Факс +380 62 382 69 49
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