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• Çalışma Prensibi

• Tanım

• Filtrasyon İşlemi

• Ters Yıkama İşlemi

AutoFlush® Tam Otomatik Plastik Disk Filtre, poliporopilen malzemeden imal edilmiş birçok ince sentetik 
diskin teleskopik yapıdaki filtre omurgası üzerine dizilmesiyle meydana gelmiştir. Teleskopik filtre omurgası 
üzerine  üst üste dizilen sentetik diskler filtre omurgası etrafında merkezlendiklerinde,disklerin ortası boş 
bir silindiri oluşturur. Sentetik disklerin her iki yüzeyinde bulunan, istenilen mikron derecesine göre ve 
çapraz şekilde tasarlanmış kanalların birbirlerini kesmesiyle, derinlemesine bir filtrasyon gerçekleştirmek 
için dizayn edilmişlerdir. AutoFlush® Tam Otomatik Plastik Disk Filtrenin diğer filtrelere göre en büyük 
avantajı, tıkandığında kendini otomatik olarak 1 bar basınçta yıkayıp temizleyebilmesidir.

Teleskopik filtre omurgası üzerine yerleştirilen birçok sentetik disk, 
ortası boş bir silindir oluşturur. Filtre omurgası üzerine dizilen bu diskler, 
yay kuvveti ve su basıncı ile sıkıştırılır. Disklerin üst üste dizilmesi ile, 
iki disk arasında birbirleri ile kesişen bir çok çapraz su yolları oluşur. 
AutoFlush® Tam Otomatik Plastik Disk Filtrenin giriş borusundan giren 
kirli su, filtre omurgası altında bulunan santrifüj kanat sayesinde siklon 
etkisiyle diskler üzerine iletilir. Iletilen kirli su diskler arasında oluşan 
çapraz su kanalarından geçerek istenilen filtreleme derecesine göre 
süzülür. Disk kanal çapından daha büyük çapa sahip partiküller disklerin 
dış yüzeyine yapışır. Filtrelenmiş temiz su ise, disklerin ortasından 
ilerleyerek, filtrenin temiz su borusundan sisteme iletilir. AutoFlush® 
tam otomatik plastik disk filtrenin diskleri basınca dayanıklı olması, 
filtre yüzeyinde herhangi bir değişim yaratmayacağından, katı partikül 
tutma verimliliği oldukça fazladır.

Filtrasyon süresince, içinde partikül bulunduran kirli suyu süzen 
filtrenin sentetik diskleri belli bir süre sonra tıkanır. Sisteme paralel 
bağlanmış AutoFlush® tam otomatik filtrelerin ters yıkama işlemi fark 
basınç sensoru (DP) ile veya bir kontrol cihazı kullanılarak zamansal 
olarak başlatılır. Filtre edilmiş temiz su AutoFlush® tam otomatik 
filtrenin temiz su borusundan teleskopik filtre omurgası içinden ters 
yönde verilir. Ters yıkama suyunun basıncı, sentetik diskler üzerindeki 
yay kuvvetini kaldırarak disklerin arasını acar. Basınçlı temiz su filtre 
omurgası içinde bulunan nozullardan disklerin çapraz kanallarına 
doğru püskürtülür. Basınçlı temiz suyun püskürtülmesiyle sentetik 
disklerin çapraz kanallarına tutulmuş olan partiküller temizlenerek 
tahliye edilir. Ters yıkama işlemi yaklaşık 15 – 20 saniye gibi kısa bir 
zamanda tamamlanır. Böylece AutoFlush® tam otomatik filtrenin 
temizlenmesinde, diğer filtrelerde olduğu gibi çok su harcanmaz. Ters 
yıkama işlemi sonunda filtre tekrar filtrasyon konumuna geçer.

AutoFlush® Tam Otomatik Plastik Disk Filtre filtrasyon ve ters yıkama işlemi olmak üzere iki farklı işlemde çalışır. AutoFlush® tam 
otomatik filtrenin ters yıkama işleminde, sentetik disklerin dizildiği filtre iç takımın temizliği otomatik olarak gerçekleşir. Temizleme 
esnasında filtre iç takımının sürekli, sökülüp takılmaması filtrasyonun kesintisiz olarak devam etmesini sağlar.

AutoFlush® OTOMATIK PLASTIK DISK FILTRE
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AutoFlush® OTOMATIK PLASTIK DISK FILTRE

• Mevcut Modeller ve Tavsiye Edilen Akış Miktarı

• Boyut ve Ağırlıklar

•Teknik Özellikler

Model W ØD H L Ağırlık Filtreleme Alanı Tavsiye Edilen Akış

Auto 246 mm 214 mm 776 mm 320 mm 9 kg 1520 cm² 25-35 m³/h

 

Maksimum Çalışma 
Basıncı

Minimum Ters Yıkama 
Basıncı

Minimum Ters Yıkama
Suyu Debisi Sıcaklık Bağlantı

8 ( bar )
120 ( psi )

1 ( bar )
14 ( psi )

9 – 11 m³/h
0 °C – 60 °C

(32 °F – 132 °F )
3” (80 mm) Kaplin

Bağlantı

3” - 80 mm
KAPLIN

3” - 80 mm
KAPLIN

3” - 80 mm
KAPLIN
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AutoFlush® OTOMATIK PLASTIK DISK FILTRE

• Malzeme Listesi

• Basınç Kayıp Grafiği

• Mevcut Modeller ve Tavsiye Edilen Akış Miktarı

Parça No Parça Adı Malzeme

1 Gövde PA6 GFR30

2 Kapak PA6 GFR30

3 Hidrosiklon Kanadı Nylon 6

4 Filtre Omurgası PA6 GFR30

5 Disk Naylon Takviyeli PP

6 Kelepçe AISI 304

Modül Adedi Tavsiye Edilen Akış
(100,150,200 mikron)

Minimum Ters
Yıkama Su Debisi

Minimum Ters
Yıkama Basıncı

Minimum İşletme 
Basıncı Filtreleme Alanı Bağlantı

2 modül 60 m³/h 18 m³/h 1 bar 1 bar 3040 cm² Kaplin

3 modül 90 m³/h 27 m³/h 1 bar 1 bar 4560 cm² Kaplin

4 modül 120 m³/h 36 m³/h 1 bar 1 bar 6080 cm² Kaplin

5 modül 150 m³/h 45 m³/h 1 bar 1 bar 7600 cm² Kaplin

6 modül 180 m³/h 54 m³/h 1 bar 1 bar 9120 cm² Kaplin

*Daha yüksek debilerde filtrasyon için gerekli olan modüler sistemleri firmamıza sorunuz.
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