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DOUBLE GRAVEL FILTRE 

• Tanım

• Çalışma Prensibi

Armaş Gravel Filtreler göl, baraj, ırmak, kanal, havuz suları v.b. gibi içerisinde yosun, alg gibi organik madde içeren suların filtrasyonunda 
kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Sade tasarımı ile kolay kullanım ve bakım olanağı sağlar.

Filtre kazanı iki haznelidir. Kirli suyun giriş yaptığı ve içerisinde dağıtıcı, quartz kumu ve mantarlar bulunan hazne medya olarak adlandırılır. 
Medya haznesi iki bölümden oluşur. Iki ayrı temizleme haznesi bulunmaktadır. Medyanın altında bulunan kısım temiz su haznesidir ve 
bu iki hazneyi birbirinden ayıran plaka mantar plakasıdır. Filtreleme ve ters yıkama fonksiyonu olmak üzere 2 tür akış vardır. Ters yıkama 
vanasının gravel filtreye açılan portundan gelen kirli su, medya girişindeki dağıtıcıdan homojen bir şekilde filtre tankı içine yayılır. Su 
içerisindeki yabancı maddeler quartz kumunda birikir. Kum içerisinden süzülen filtrelenmiş temiz su mantarlardan geçerek filtreleme işlemi 
tamamlanır. Zamanla filtrede biriken maddeler basınç kaybına neden olacak ve filtreden geçen su miktarını düşürecektir. Bu durumda 
filtrenin temizlenmesi için ters yıkama modunageçmesi gerekir. Ters yıkama işleminde temiz su haznesinden gelen su, mantarlardan 
geçerek kum içerisinde biriken yabancı maddeleri harekete geçirmekte ve ters yıkama vanasının tahliye hattından atılmasını sağlamaktadır. 
Bu esnada ters yıkama vanasının tahliye portu açık, besleme portu kapalıdır.
Tüm yönlendirmeler kontrol panosundan otomatik olarak programlanmıştır. Filtre ayarlanan sürelerle ters yıkama moduna otomatik olarak 
geçecektir. Eğer filtre belirtilen sürenin altında tıkanırsa, kontrol panosu basınç farkını algılayacak ve otomatik olarak ters yıkama moduna 
geçecektir. Iki bölüm de aynı anda ters yıkama moduna geçmez. Bir taraf ters yıkama yaparken diğer taraf temizleme işlemine devam 
etmektedir.

• Filtreleme Modu • Ters Yıkama Modu
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DOUBLE GRAVEL FILTRE 

• Çalışma Prensibi

• Mevcut Modeller ve Boyutlar

Otomatik double gravel filtreden farklı olarak, kontrol panosu ve ters yıkama vanalarının yerine kelebek ve küresel vanalar kullanılmaktadır. 
Bu nedenle filtre istenildiğinde manuel olarak filtreleme ya da ters yıkama moduna geçebilmektedir.

Model
Giriş/
Çıkış 

Çapları

Tank 
Çapı

H L1 L2 Tavsiye Edilen Akış

mm inch mm inch mm inch m³/h l/s

ADG-500 2" 20" 1034 40,7 639 25,2 1098 43,2 11-21 3,1-5,8

ADG-550 3" 22" 1074 42,3 674 26,5 1081 42,6 27-54 7,5-15

ADG-750 4" 30" 1367 53,8 921 36,3 1685 66,3 42-85 11,7-23,6

ADG-900 5" 36" 1542 60,7 1045 41,1 1771 69,7 66-132 18,3-36,7

MDG-500 2" 20" 1061 41,8 639 25,2 1098 43,2 11-21 3,1-5,8

MDG-550 3" 22" 1102 43,4 671 26,4 1015 40,0 27-54 7,5-15

MDG-750 4" 30" 1297 51,1 921 36,3 1685 66,3 42-85 11,7-23,6

MDG-900 5" 36" 1476 58,1 1045 41,1 1771 69,7 66-132 18,3-36,7
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