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Самопочистващи се филтри тип Optiﬁl
Филтрите Optiﬁl 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.

Флуиди:
– Химикали: киселини, основи, разтворители, смоли, бои.
– Вода: промишлена вода, речна вода, морска вода, питейна вода, деминерализирана
вода, охладителна вода, циркулационна
вода, отпадъчна вода.
– Хранителна и пивоварна промишленост:
сокове, вино, бира.
– Петролна промишленост: минерални масла, синтетични масла, хидравлични масла,
смазочни материали, редукторни масла.

– 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.
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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 Optiﬁl
Филтрите от типа Optiﬁl се произвеждат в различни размери:
Optiﬁl 050 – 100

Optiﬁl 150 – 500

От

До

1 m /h

1500 m3/h

Размер на филтрация

1 μm

2000 μm

Присъединителен фланец

DN50

DN500

Работно налягане

10 bar

16 bar

0º С

200º С

Дебит

Температура

3

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

София 1632
жк Овча Купел 2, бул. Президент Линкълн 104
Тел.: 02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg

www.prostream.bg

Варна
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg
Шумен
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: shumen@prostream.bg

— 59 —

Самопочистващи се филтри тип Optiﬁl
Принцип на работа
Режим – Филтриране
Филтрираният флуид се транспортира през камера Р1 от захранваща 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 налягане, стартира промиването.

Режим – Промивка
След като максималното ниво на задръстване бъде достигнато,
цялата повърхност на филтъра се промива. Това става чрез завъртане 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 завърта в изходна позиция, докато диференциалното налягане достигне отново предварително зададената стойност.

Автоматичен филтър с обратно промиване Optiﬁl-150

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)
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