Kurulumdan önce, gerekli AFM® miktarını belirleme
Kum miktarı x 0.85 = AFM® miktarı

Üreticinin talimatlarına göre filtreniz için
ne kadar kum gerektiğini kontrol edin.

İhtiyacınız olan toplam AFM® miktarını belirleyin.
AFM® 'nin yoğunluğu kumdan daha azdır (1.250kg / m3)
ve ağırlık olarak kumdan % 15 daha az miktarda kullanılır.
25kg kum = 21kg AFM®

Filtrenizde gerekli filtre medyası miktarına ilişkin herhangi bir talimat
verilmemişse, aşağıdaki hesaplamaları yapın:

katman yüksekliği (m)

Ø filtre çapı (mm)

1. Filtre alanı hesaplama (m2) hesaplama = yarıçap (m) x yarıçap (m) x 3,14
2. Filtre medyası hacmi (m3) hesaplama = filtre yüzey alanı (m2) x filtre katman yüksekliği (m)
3. AFM® miktarını (kg) hesaplama= 1,250 kg/m3 x filtre medyası hacmi (m3)

Örnek: Filtre çapı = Ø1600mm. Filtre katmanı yüksekliği = 1.2m
Filtre yüzeyi = 0.8 m x 0.8 m x 3.14 = 2.00 m2
Filtre medya hacmi = 2.00 m2 x 1.2 m = 2.4 m3
AFM® miktarı = 1’250 kg/m3 x 2.4 = 3’000 kg

Filtre boyutuna göre, aşağıdaki AFM® boyutlarını kullanınız
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filtreler için, filtre çapından bağımsız olarak: 50%
AFM®ng-1 ve 50% AFM®ng-2 kullanınız.
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Küçük filtreler (< Ø 800 mm) ve tüm nozul plakalı
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Büyük çaptaki filtreler (> Ø 800mm) için:
50% AFM®ng-1, 25% AFM®ng-2 ve 50% AFM®ng-3 kullanınız.

KURULUM VE İŞLETMEYE ALMA KILAVUZU
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Filtre kurulumu

Filtreyi AFM® ile doldurmadan önce, taban
kolektörünü kontrol edin ve hasarsız olduğundan
emin olun.

AFM®'yi filtreye dökmeden önce taban
kolektörünü korumak için filtreyi yarıya
kadar su ile doldurun.

Filtreniz hazır!

Filtreyi, yukarıda belirtildiği şekilde
AFM®
ve
boyutları ile
doldurun.

Filtreyi işletmeye alma
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Kurulumdan sonra, filtrasyon sistemini su ile
doldurun ve pompayı "filtrasyon" konumunda
çalıştırın.
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İlk ters yıkama, kurulumdan> 24 saat sonra:
40 ila 50 m/h (m3 / h / m2)

En iyi su kalitesi ve enerji tasarrufu için
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AFM®'yi, tercihen frekans kontrollü pompayla kullanın ve filtrasyon hızlarını
15 ila 30 m / h arasında ayarlayın.
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Flowmeter

Variable speed pump

Hesaplama: Filtreleme hızı (m/h) x filtre yüzeyi (m2) = Filtreleme debisi (m3/h). Akış
hızını, pompa üzerinde bir debimetre kullanarak ayarlayın (hız n°1 & n°2).
Ters yıkama en az haftada bir >40m/h hızda ve 3 ila 5 dakika boyunca yapılmalıdır.
Hesaplama: Ters yıkama hızı(m/h) x filtre yüzeyi (m2) = Ters yıkama debisi (m3/h).
Akış hızını, pompa üzerinde bir debimetre kullanarak ayarlayın (hız n°3).

