
 
 
 

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν σαν σκοπό την αποµάκρυνση του ελεύθερου χλωρίου κ των 
χλωροπαραγώγων που δηµιουργούνται µε την αντίδραση του µε το νερό, όπως χλωραµίνες 
,τριχλωροµεθάνιο κλπ. Έχουν τη  δυνατότητα να κατακρατούν σ’ ένα βαθµό και θολότητα και άρα να 
λειτουργούν και σαν επιπλέον βαθµίδα φίλτρανσης    
Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα της σειράς ΥΤ-FAC µπορούν να λειτουργήσουν για οικιακή  & επαγγελµατική 
χρήση .Η όλη λειτουργία µπορεί να γίνεται αυτόµατα µε µια βαλβίδα ελέγχου η οποία µπορεί να 
πραγµατοποιεί τη διαδικασία του ξεπλύµατος σε χρονική ή ογκοµετρική βάση από εξωτερικό σήµα ενός 
ροοµέτρου ή ακόµη και ενός πιεζοστάτη. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 
• Αντίστροφη πλύση (backwash) της κλίνης 
• Γρήγορη πλύση (fast rinse) µε νερό  
Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιπλέον χειροκίνητων πλύσεων µε το πάτηµα ενός µπουτόν. 
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Βαλβίδα Αυτοµατισµού 

Χρησιµοποιείται αυτόµατη βαλβίδα ελέγχου του αµερικάνικου οίκου OSMONICS AUTOTROL GE µε 

ενσωµατωµένο controller και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Οίκος              : AUTOTROL U.S.A. 

Μοντέλο              : SERIES 263/740 LOGIX PERFORMA 

Υλικό                                                :NORYL 

Τάση λειτουργίας             : 220/12V µέσω µετασχηµατιστή 

Αρχή λειτουργίας             : χρονικά ή ογκοµετρικά 

Φάσεις λειτουργίας              : τρείς(3) 

Πίεση λειτουργίας            : 1,38 – 8,27 bar 

Θερµοκρασία νερού             : 2-39°C 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος              : 2-49°C 

Χρόνος ξεπλύµατος              : min 

Διάµετρος συνδέσεως              : 1΄΄ για είσοδο-έξοδο 

Παροχή κατανάλωσης              : 5,7 m³/hr (max) για ΔΡ 1.03bar 

Παροχή πλύσης                                      : 4,5 m³/hr για ΔΡ 1,72 bar 

Διάµετρος σύνδεσης στο δοχείο          :2 1/2΄΄ 

Διάµετρος αποχέτευσης                       : ¾” 

Τεµάχια                : ένα (1) 

Η βαλβίδα ελέγχου διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου απεικονίζονται  



όλες οι παράµετροι λειτουργίας οι οποίες και αποθηκεύονται λόγω της µνήµης που διαθέτει ενώ σε 

περίπτωση διακοπής ρεύµατος διατηρεί τα δεδοµένα για οχτώ (8) ώρες. Παράλληλα φωτεινές 

ενδείξεις µας ενηµερώνουν διαρκώς για την λειτουργία του συστήµατος(τοπική ώρα και ηµέρα, 

συχνότητα πλύσης, προγραµµατιζόµενη ώρα πλύσης και αν είναι ογκοµετρική επιπλέον: στιγµιαία 

παροχή και υπολειπόµενα κυβικά µέχρι την επόµενη πλύση .Ο προγραµµατισµός είναι πολύ 

εύκολος και γίνεται µε τη χρήση τριών(3) πλήκτρων για την εισαγωγή δεδοµένων και ενός (1) για 

την χειροκίνητη αναγέννηση 

   

2.Kιτ σύνδεσης 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας σύνδεσης µε by-pass καθώς και βάνες εισόδου-εξόδου προτείνουµε 

την τοποθέτηση ενός κιτ υδραυλικής σύνδεσης  

Οίκος                                                       :OSMONICS  

Tύπος                                                      :BY-PASS 1256 

Υλικό                                                       :NORYL 

Συνδέσεις                                                 :1” ή 1 ¼” είσοδος-έξοδος 

Αποχέτευση                                              :3/4” 

 

3.Δοχείο πληρωτικού υλικού 

Κατακόρυφο κυλινδρικό βαρέως τύπου κατασκευασµένο από  σκληρό πολυαιθυλένιο για άριστη 

αντιδιαβρωτική προστασία και ενισχυµένο µε fiber glass για µεγάλη µηχανική αντοχή.Διαθέτει 

κατάλληλο άνω και κάτω σύστηµα διανοµής και συλλογής του νερού µέσω κατάλληλων διαχυτών.Οι 

δύο διαχυτές συνδέονται µέσω κατάλληλου σωλήνα από PVC διαµέτρου 1,05΄΄. 

•Σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/EC για αντοχή πιέσεων(PED) 

•Πιστοποιηµένο από την TUV για πόσιµο νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες της    Ευρωπαϊκής Ένωσης  

και του KTW 

•Μέγιστη πίεση λειτουργίας                         :10bar 

•Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας              : 50°C 

•Διάµετρος εισόδου βαλβίδας ελέγχου         :2 ½” ή 4” 

•Δοκιµές                                                         :Pn x 4 

•Χρώµα                                                           :µπλέ 

     Τεµάχια              : ένα (1) 

 

 

 

 



4. Πληρωτικό υλικό 

Ο ενεργός άνθρακας είναι ορυκτής ή φυτικής προέλευσης τυποποιηµένος σε ελεγχόµενη αυστηρά 
θερµοκρασία για απόκτηση µεγάλης ενεργής επιφάνειας και πορώδες για την απορρόφηση οργανικών 
ενώσεων. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στην τριβή και την µηχανική καταπόνηση. 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να γίνεται αντίστροφη πλύση για την αποµάκρυνση 
συσσωρευµένων ρύπων και την ανακατανοµή της κλίνης. 
Κατά την αρχική εκκίνηση απαιτείται πολύ καλή πλύση.    

 

Υλικό            : κοκκώδης ενεργός άνθρακας 

Μέγεθος κόκκων    : 0,4 – 1,6 mm,  

Ειδικό βάρος(gr/lt)              : 

Πυκνότητα (gr/lt)                                  :440  

Ειδική επιφάνεια(m²/gr)                         :1050 

Μέγιστο ύψος κλίνης(mm)                      :750 

Ταχύτητα νερού φίλτρανσης(m/h)        :12-15 

Ταχύτητα νερού έκπλυσης(m/h)           :24-30 

Μέγιστη θερµοκρασία νερού(°C )          :40 

          

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           
  

 

 
 
 
   

ΠΑΡΟΧΗ	  	  m³/h	   BW	  

	  	  	  	  	  	  ΤΑΧΥΤΗΤΑ	  

ΒΑΛΒΙΔΑ	  	  
ΕΛΕΓΧΟΥ	  

ΕΙΣΟΔΟΣ	  
ΕΞΟΔΟΣ	  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	  
ΔΟΧΕΙΟΥ	  	  

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ	  ΥΛΙΚΑ	  
	  KGR	  

ΠΟΛΥΣΤΡΩ-‐
ΜΑΤΙΚΑ	  
ΦΙΛΤΡΑ	  

ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ	   10	  
m/h	  

20	  m/h	  
m³/h	  

	  
INCH	   (Δ	  X	  Y)	  	  	  

ΧΑΛΙΚΙ	  (kg)	  
3-‐5	  mm	  

ΑΝΘΡΑΚΑΣ(Lt)	  
	  

ΥΤ-‐FAC-‐8	   0,32	   0,65	   1,00	   263/742	  F	   1”	   8”	  x	  44”	   6	   18	  

ΥΤ-‐FAC-‐10	   0,51	   1,01	   1,50	   263/742	  F	   1”	   10”	  x	  54”	   10	   35	  

ΥΤ-‐FAC-‐12	   0,73	   1,46	   2,00	   263/742	  F	   1”	   12”	  x	  52”	   20	   45	  

ΥΤ-‐FAC-‐13	   0,86	   1,71	   2,50	   263/742	  F	   1”	   13”	  x	  54”	   25	   60	  

ΥΤ-‐FAC-‐14	   1,00	   2,00	   3	   263/742	  F	   1”	   14”	  x	  65”	   30	   85	  

ΥΤ-‐FAC-‐16	   1,30	   2,60	   4,00	   263/742	  F	   1”	   16”	  x	  65”	   40	   110	  

ΠΙΕΣΗ	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  :2-‐5	  BAR	  ΘΕΡΜ.	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  :5-‐40	  °C	  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	  ΡΕΥΜΑ	  :220-‐12V/50	  Hz	  


