
Clack Filter-Ag je křemíkový materiál z krystalického křemene,
který se dá používat jako vysoce účinné filtrační médium pro
snižování množství suspendovaného materiálu.

Filter-Ag®
Clack Filter-Ag® má množství vynikajících

výhod, oproti mnohem běžnějším
granulovaným filtračním médiím,
používaným pro snižování obsahu
suspendovaných pevných látek. Jeho
olámané hrany a nepravidelný povrch
poskytují velkou plochu a složitou cestu
průtoku pro účinné odstraňování
suspendovaného materiálu při průchodu
kapaliny filtračním ložem, s typickým
snížením suspendovaných pevných látek na
rozsah 20-40 mikrometrů.
Větší rozměr částic materiálu Filter-Ag
produkuje menší tlakovou ztrátu při
průchodu filtrem a umožňuje hlubší průnik
sedimentu do lože, což umožňuje uložení
většího množství sedimentu a delší provoz
filtru. Velký a nepravidelný tvar brání
spojování a usazování sedimentu v
několika horních palcích tlouštky
filtračního lože, jak k tomu dochází u
typických pískových filtrů, a zamezuje tak
rychlému vzniku problémů s ucpáním
filtru.
Nízká váha materiálu Filter-Ag vyžaduje
menší průtoky při zpětném proplachování a
vede k lepší expanzi lože pro uvolnění
zachycených sedimentů a propláchnutí
filtračního média při cyklu zpětného
proplachování.

Kombinace tvaru, rozměru a hustoty
částic je dobrou volbou tam, kde je
důležitá kvalitní filtrace vody a úspora
vody. Ačkoli se nejedná o médium,
určené k redukci obsahu železa,
intenzitní zkušenosti z praxe ukazují,
že hrubý a drsný povrch materiálu
Filter-Ag je velmi dobrý pro
zachycování křehkých železných
vloček, které se tvoří po oxidaci
rozpuštěného železa.
Typická metoda oxidace zahrnuje
provzdušnění, ozonizaci a chlorování.

Při návrhu systému s Clack Filter-Ag je
možno dosáhnout podstatných úspor. Jeho
nízká tlaková ztráta a vysoké provozní
průtoky a vysoké naplnění lože v kombinaci s
nízkými průtoky při zpětném proplachování
umožňuje dosažení úspor v důsledku
zmenšení zařízení a snížení nároků na
čerpání. Jeho nízká váha také šetří náklady
na manipulaci a dopravu.

Clack Filter-Ag se dá používat v systémech,
navržených pro tlakový nebo gravitační průtok.
Vzhledem k jeho jedinečné hustotě se Filter-
Ag dá také používat v multimediálních
konstrukcích filtrů (s odstupňovanou
hustotou), umožňujících mnohem flexibilnější
řešení obtížných filtračních problémů.

VÝHODY
• Při průchodu vody materiálem Filter-

Ag® dochází k menší tlakové ztrátě než u
většiny jiných filtračních médií.

• Nízká váha vyžaduje menší průtoky při
zpětném proplachování než u jiných
filtračních médií.

• Vysoké provozní průtoky vedou k nižším
nákladům na zařízení a prostorovým
úsporám.

• Vysoce účinné snižování usazenin vede
k delším životnostem filtrů s
podstatnými úsporami proplachovací
vody a snížením provozních prostojů.

• Snížené dopravní náklady v důsledku
nízké hmotnosti na krychlovou stopu.

• Náhrada písku za materiál Filter-Ag ve
stávajících instalacích může zvýšit
kapacitu filtru o 100 % nebo více. (Je
nutná opatrnost při uvádění do
provozu, aby nedošlo k vypláchnutí
lehkého materiálu Filter-Ag do odpadu.)

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• Barva: světle šedá až téměř bílá
• Sypná hustota: 24-26 liber / krychlová

stopa
• Měrná hmotnost: 2,25 g/cm3

• Rozměr ok: 10 x 34
• Efektivní rozměr: 0,67 mm
• Koeficient uniformity: 2,1 ± 0,1
• Tvrdost: 6 (Mohsova stupnice)

PROVOZNÍ PODMÍNKY
• Rozsah pH vody: široký rozsah
• Maximální teplota vody: 140 °F/60 °C
• Hloubka lože: 24-36 palců
• Rezerva hloubky zásobníku: 50 %

hloubky lože (minimálně)
• Provozní průtok: 5 galonů za minutu /

čtvereční stopa, ačkoli se často používají
podstatně vyšší průtoky

• Průtok zpětného proplachování: 8-10
galonů za minutu / čtvereční stopa

• Expanze lože při zpětném
proplachování: 20-40 % hloubky lože

• Po instalaci nechte lože nasáknout přes
noc před zpětným propláchnutím.
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Č. dílu Popis Krychlová stopa/pytel Wt./Cu. Ft.* Pytle na paletu Váha na paletu Rozměry palety
A8014 Filter-Ag® 1 25 liber 70 1800 liber 48” x 40” x 64”
*Váha na krychlovou stopu je přibližná.

Filter-Ag® je registrovaná obchodní značka společnosti Clack Corporation.

NE PRO INSTALACI V KALIFORNII
Informace a doporučení v této publikaci jsou založená na údajích, které považujeme za spolehlivé. Jsou poskytována v dobré víře, avšak nepředstavují žádnou
záruku nebo zaručení výkonu, neboť podmínky a metody použití našich výrobků nejsou pod naší kontrolou. Z toho důvodu firma Clack neposkytuje na tento
výrobek žádné přímé ani nepřímé záruky jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné nepřímé záruky prodejnosti nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu.
Doporučujeme, aby uživatel zjistil, použitelnost námi poskytovaných informací a vhodnost našich výrobků a jejich vlastností otestováním na jeho vlastním
zařízení. Technická data podléhají změnám bez oznámení.

Informace a doporučení, uvedená v této publikaci, by neměla být chápána jako doporučení k používání našich výrobků při porušování jakýchkoli patentů nebo
jako licence k používání jakýchkoli patentů vlastněných společností Clack Corporation.

Filtrační média, uvedená v této brožuře neodstraňují ani nezabíjejí bakterie. Nepoužívejte pro vodu, která není biologicky bezpečná nebo jejíž kvalita není známá,
bez odpovídající desinfekce, použité před nebo za systémem.

Clack nenese za žádných okolností odpovědnost za následné nebo náhodné škody, včetně mimo jiné ztráty zisku, způsobené používáním našich výrobků.

VÝSTRAHA: tento výrobek vás může vystavit krystalickému křemíku a křemenu, který je ve
státě Kalifornie uznávaným původcem rakoviny. Pro další informace navštivte
www.P65Warnings.ca.gov

www.clackcorp.com
4462 DURAFORM LANE • WINDSOR, WISCONSIN 53598-9716 USA

telefon (608) 846-3010 fax (608) 846-2586 prodejní /zákaznický servis fax (800) 755-3010 Formulář č. 2351 • 9/19/2019

Certifikováno podle normy NSF/ANSI/CAN 61


