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Въртящ се биофилтър Biocombi

С въртящия биофилтър Biocombi биологичното пречистване се извършва чрез частично 
потопен ролков контактор, върху който се образува биологична слуз. Тя се произвежда от 
култура микроорганизми, извличащи хранителни вещества от колоидните частици и веще-
ствата, разтворени в отпадните води.
При въртящите биофилтри няма нужда да има резервоари за вторично утаяване, тяхната 
роля се изпълнява от платнен филтър. Филтърът представлява хоризонтален барабан от 
перфориран стоманен лист, покрит с със специален платнен филтър и снабден със съот-
ветната система за отстраняване на отделената утайка. Необходим е значително по-малък 
обем операции по поддръжката в сравнение с традиционния тип станции, като могат да се 
извършват от неспециализиран персонал.
Фазата на биологично пречистване на отпадъчни води се извършва от биодиск, който се 
състои от паралелни полипропиленови дискове, монтирани върху централния вал. Диаме-
търът им варира от 2,00 m до 2,40 m според големината на станцията. 40% повърхността 
на дисковете е потопена в третираната вода и представлява отлична опора за закрепяне 
на бактериалната маса.
Платненият филтър замества вторичния резервоар за утаяване; освен това той осигурява 
високо качество на пречистените отпадъчни води, дори и при вариращи показатели на 
хидравлично натоварване и/или суспенсирани частици. Биологично пречистената вода 
може да стигне до отвеждаща тръба само през платнения филтър. На неговата повърх-
ност постепенно се натрупва слой от утайка, което довежда до увеличаване на статичното 
налягане. Датчик за нивото включва помпата, която през засмукваща система свързана с 
барабана, засмуква отвътре  водата, необходима за обратно промиване на филтъра.
Утайката, отмита от водата, се връща в първичния резервоар за утаяване, ако има такъв, 
или на друго място. Тъканта на филтъра е изработена от синтетичен материал „Polstoff“, 
съставен от безбройни преплитащи се малки нишки, осигуряващи висок капацитет на пре-
чистените води.
Ключови характеристики:
Дисковете са частично потопени (40%) в течността за пречистване.
Няколко фази на пречистване (биологично пречистване и сепариране на утайката) са групи-
рани заедно в един резервоар.
Номинален капацитет: еквивалентен на от 100 до 800 жители.
Технологично отделяне на утайката с платнения филтър.
Само един двигател с редуктор задвижва биодиска и филтъра; филтърът е здраво прикре-
пен към вала на биодиска.
Движещите се части (дискът и филтриращият въртящ се барабан) се задвижват от двигател 
с редуктор с инсталирана мощност между 0,75 и 1,5 kW. 
Захранването включва резервоар от третирана и боядисана стомана с лесно свалящи се 
модулни покрития от FRP и електрическо контролно табло със защита IP 55.
Концентрациите в изтичащите води отговарят на действащите стандарти за пречистване на 
отпадни води.
Област на приложение
– Малки общности
– Туристически комплекси и къмпинги
– Строителни площадки
– Хотели
– Училища
– Зони за отдих и обслужване покрай магистрали

Предимства:
– Минимално потребление на енергия

– По-малко операции по поддръжката

– Лесен достъп

– Заема по-малко място при инсталация 
(компактна конструкция)

– Малка чувствителност при внезапни про-
мени в хидравличното и/или органичното 
натоварване

– Висока степен на безопасност при екс-
плоатация

– Снабдяване с кислород без системи за 
аерация или дифузия

– Няма проблем с плаващата утайка

– Ниски разходи при инсталиране

– Липса на неприятни миризми или аеро-
золи

– Предварително сглобена станция, гото-
ва за пускане в експлоатация, снабдена 
с електрическо контролно табло, което 
позволява бърза инсталация и пускане в 
действие
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Въртящ се биофилтър Biocombi

Модел Площ 
м2

Диаме-
тър на 
диско-
вете, m

Екви-
валент 
жите-
ли, N

Общо нато-
варване след 

първичния 
(kgBOD5/d)

Норма на 
натоварва-
не (gBOD5/

m2xd)

Мощ-
ност на 
двигате-
ля, kW 

Консу-
мирана 

мощност, 
kW

Фил-
тър 
TF2

Площ 
на 

филтъ-
ра, m2

Мощ-
ност на 

помпата, 
kW

Общи 
размери 

(LxWxH), m

Маса, 
kg

ВС5/2 500 2,00 100 4,5 9 0,75 0,4 1 2 0,6 3,85х2,40х2,30 1900

ВС10/2 1000 2,00 200 9,0 9 0,75 0,5 1 2 0,6 4,80х2,40х2,30 2300

ВС15/2 1500 2,00 300 13,5 9 0,75 0,6 1 2 0,6 5,75х2,40х2,30 2700

ВС20/2 2000 2,00 400 18,0 9 1,10 0,7 1 2 0,6 6,70х2,40х2,30 3300

ВС25/2 2500 2,00 500 22,5 9 1,10 0,8 1 2 0,6 7,65х2,40х2,30 4100

ВС30/4 3000 2,40 600 27,0 9 1,50 1,0 2 2х2 2х0,6 7,13х2,80х2,80 4800

ВС35/4 3400 2,40 680 30,6 9 1,50 1,1 2 2х2 2х0,6 7,60х2,80х2,80 5300

ВС40/4 3800 2,40 760 34,2 9 1,50 1,2 2 2х2 2х0,6 8,07х2,80х2,80 5800

ВС45/4 4200 2,40 840 37,8 9 1,50 1,3 2 2х2 2х0,6 5,84х2,80х2,80 6300
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Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Филтрите Optifi l са напълно автоматични, с непрекъснат режим на работа. Като филтриращ 
елемент се използва метална или текстилна мрежа, която задържа частиците с различни 
размери, както вътре в себе си, така и по повърхността. След достигане на предварително 
зададено диференциално налягане се стартира промивка на филтъра, като се използва 
вече пречистена течност. Промивката се извършва паралелно с процеса на филтруване, 
без да го прекъсва.

Параметри
– Филтриране от 1 до 100 μm.
– Флуиди с по-високо съдържание на твърди частици, в сравнение с други автоматични 
системи.
– Висок дебит.
– Висока ефективност на филтрирането.
– Частично промиване по време на работа.
– Минимални загуби, поради прилагане на оригинална, патентована регенерираща система.
– Ниска себестойност на работа и поддръжка.
– Типоразмери за практически всякакви дебити.
– Филтрите са предназначени за работят с налягане до 10 bar. За по-високо налягане по 
поръчка.
– Пестене на място за инсталиране и поддръжка на работното място.
– Напълно затворена система.

Флуиди:
– Химикали: киселини, основи, разтворите-
ли, смоли, бои.
– Вода: промишлена вода, речна вода, мор-
ска вода, питейна вода, деминерализирана 
вода, охладителна вода, циркулационна 
вода, отпадъчна вода.
– Хранителна и пивоварна промишленост: 
сокове, вино, бира.
– Петролна промишленост: минерални мас-
ла, синтетични масла, хидравлични масла, 
смазочни материали, редукторни масла.

Приложение:
– Пулп и хартиена промишленост
– Синтетични влакна
– Химическа промишленост
– Текстилна промишленост
– Електроника и фотоволтажи
– Стоманодобивна промишленост
– Галванизация и обработка на повърхности
– Автомобилна промишленост
– Обработка на води
– Енергетика
– Химия, бои, шивашка промишленост
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Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Филтрите от типа Optifi l се произвеждат в различни размери:

Optifi l 050 – 100 Optifi l 150 – 500 

От До

Дебит 1 m3/h 1500 m3/h

Размер на филтрация 1 μm 2000 μm

Присъединителен фланец DN50 DN500

Работно налягане 10 bar 16 bar

Температура 0º С 200º С

Приложение Филтриране на течности с нисък вискозитет

Филтрираща инсталация
Конструкция:

Материали:
Въглеродна стомана, неръждаема стомана AISI 316TiL(1.4404, 
1.4571), AISI 904L (1.4539)

Уплътнения
EPDM, Silicone, Buna, Viton, PTFE
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Тип Вход,
mm/″

Изход,
mm/″

Промивен,
mm/″

Изпускател,
mm/″

L,
mm

La,
mm

Lr,
mm

B,
mm

H,
mm

Ha, 
m3/h

Дебит, 
mm

RWF-150-0090 100 / 4″ 100 / 4″ 40 / 1½″ 25 / 1″ 987 495 150 380 790 295 30 (132)

RWF-150-0180 100 / 4″ 100 / 4″ 40 / 1½″ 25 / 1″ 987 495 150 380 790 295 60 (264)

RWF-150-0270 150 / 6″ 150 / 6″ 50 / 2″ 25 / 1″ 967 475 130 380 770 275 100 (440)

RWF-150-0720 150 / 6″ 150 / 6″ 80 / 3″ 25 / 1″ 1417 700 130 380 770 275 200 (880)

Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Принцип на работа
Режим – Филтриране
Филтрираният флуид се транспортира през камера Р1 от захранва-
ща помпа. Разделянето на частиците от флуида става, когато той 
преминава от камера Р1 в камера Р2, тъй като между двете камери 
е разположена решетка. Флуидът напуска филтъра през изходния 
отвор и постъпва в изравнителен резервоар, въртящ се резервоар 
или Р2 контролен кран. Задръстването на филтъра предизвиква 
повишаване на диференциалното налягане ΔР между камерите Р1 
и Р2. Това налягане се отчита от контролната система SPS. След 
като се достигне предварително зададеното диференциално наля-
гане, стартира промиването.

Режим – Промивка
След като максималното ниво на задръстване бъде достигнато, 
цялата повърхност на филтъра се промива. Това става чрез за-
въртане на 360º на крана за промиване. Отваря се промиващият 
кран и промиващият флуид постъпва по вътрешната повърхност на 
цилиндъра. Това се извършва с малко количество вече филтриран 
флуид. 

След почистване на цялата повърхност промиващият кран се за-
върта в изходна позиция, докато диференциалното налягане дос-
тигне отново предварително зададената стойност.

Автоматичен филтър с обратно промиване Optifi l-150
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