
Clack Filter-Ag Plus® je klinoptilolitový přírodní materiál s velkou
povrchovou plochou a mikroporézní strukturou, který se dá používat jako
vysoce účinné filtrační médium pro redukci množství suspendovaného
materiálu.

Filter-Ag Plus®
Clack Filter-Ag Plus je jedinečná přírodní

ruda, nazývaná klinoptilolit, která má
množství vynikajících výhod oproti běžným
granulárním filtračním pískům a
multimédiím, používaným pro redukci
obsahu suspendovaných pevných látek. Při
zobrazení elektronovým skenovacím
mikroskopem vykazují granule hranatý tvar,
drsný povrch a mikroporézní prázdné
prostory velikosti 3 mikrometry. To vede ke
vzniku povrchové plochy, která je více než
100 krát větší, než u křemenného písku.
Hranatost granulí a zužující se vnitřní
prostory pórů umožňují redukci obsahu
nečistot, kalů a organických látek,
suspendovaných ve vodě v důsledku
uváznutí, prosévání a adheze. Hrubý povrch a
vnitřní pórovitost vytváří velkou povrchovou
plochu pro účinnou redukci obsahu
suspendovaných látek. Používání filtrace s
hlubokým ložem může typicky redukovat
obsah suspendovaných pevných látek až na
rozměr 5 mikrometrů nebo menších.
Struktura materiálu Filter-Ag Plus typicky
produkuje menší tlakovou ztrátu při
průchodu filtrem a umožňuje hlubší průnik
sedimentu do lože, což umožňuje uložení
většího množství sedimentu a delší provoz
filtru. Kapacita filtrace s hlubokým ložem u
materiálu Filter-Ag Plus brání vzniku
problémů s rychlým zanášením, které jsou
typicky spojené s pískovými filtry. Delší
provozní časy filtru snižují frekvenci zpětného
proplachování, což vede k úspoře vody. Díky
této ideální kombinaci tvaru částic, textury a
pórovitosti je tento filtr dobrou volbou tam,
kde je důležitá kvalitní filtrace vody a úspora
vody.

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

Clack Filter-Ag Plus se dá používat v
systémech, navržených pro tlakový nebo
gravitační průtok. Vzhledem ke svým
jedinečným fyzikálním charakteristikám se
Filter-Ag Plus dá používat jako náhrada za
multimediální konstrukce filtrů (s
odstupňovanou hustotou).

Při silném zanesení lože je možné a vhodné
proplachování vzduchem. Musí se provádět s
minimální intenzitou pro zabránění přílišnému
zvedání lože, nebo nadměrnému tření.

Proplachování vzduchem s průtokem 1 až 2
krychlové stopy za minutu/čtvereční stopa a
zpětné proplachování 15 až 20 galonů za
minutu/čtvereční stopa je postačující. Potřebný
tlak je statický tlak daný výškou lože plus tlak,
potřebný pro zajištění průtoku 1 až 2 krychlové
stopy za minutu/čtvereční stopa. Expanzi lože
je nutno sledovat, aby nedocházelo k
uvolňování média do vody, použité při
zpětném proplachování. Jednominutové
proplachování vzduchem na začátku zpětného
proplachovacího cyklu je dostatečné. Delší
proplachování vzduchem může vést k
vytvoření vrstvy menších částic média na
vrchním povrchu lože, což může ovlivnit
budoucí ztráty lože.

VÝHODY
• Filtrace v hlubokém loži zaručuje

vynikající kvalitu vody a snižuje zanášení
zařízení za filtrem.

• Vysoká kapacita při odstraňování
sedimentů vede k dlouhým provozním
časům filtru, s podstatnými úsporami
proplachovací vody a snížením
provozních prostojů.

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

• Snížené dopravní náklady v důsledku
nízké hmotnosti a objemu.

• Náhrada multimediálních filtrů za Filter-
Ag PLUS ve stávajících instalacích může
zvýšit kapacitu filtru.

• Filter-Ag Plus je kompletně přírodní,
ekologicky bezpečný produkt.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• Barva: bílá nebo skoro bílá
• Suchá sypná hustota: 50 liber/krychlová

stopa
• Měrná hmotnost: 2,2 g/cm3

• Rozměr ok: 14x30
• Efektivní velikost: 0,55 mm
• Koeficient uniformity: 1,8
• Tvrdost: 4-5 (Mohsova stupnice)

PROVOZNÍ PODMÍNKY
• pH vody: široký rozsah
• Max. teplota vody: 140 °F/60 °C

(médium je možno čistit párou)
• Hloubka lože: 24”- 48”

(36” pro optimální filtraci)
• Rezerva hloubky nádoby: 50 % hloubky

lože
• Průtok zpětného proplachování: 14-18

galonů za minutu/čtvereční stopa
• Expanze lože při zpětném proplachování:

30-40 % hloubky lože
• Provozní průtok: 6-15 galonů za

minutu/čtvereční stopa s přerušovaným
špičkovým průtokem 20 galonů za
minutu/čtvereční stopa

• Kvalita vstupující vody a požadavky na
vystupující vodu může ovlivňovat
provozní parametry.

• Je zapotřebí štěrkové nosné lože
• Před prvním zpětným proplachováním

nechte lože nasáknout.
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Č. dílu Popis Krychlová stopa/pytel Wt./Cu. Ft.* Pytle na paletu Váha na paletu Rozměry palety
A8023 Filter-Ag Plus® 1 50 liber 40 2050 liber 40” x 48” x 44”
*Váha na krychlovou stopu je přibližná.

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 CALIFORNIA PROPOSITION 65: Tento výrobek obsahuje krystalický křemík, který je ve státě Kalifornie uznávaným původcem rakoviny a jiné látky,
které jsou ve státě Kalifornie uznávanými původci rakoviny, vad novorozenců a reprodukčních vad.

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. 2718 • 9/19/2019

Certifikováno podle normy NSF/ANSI/CAN 61


