BEMUTATKOZÁS

Korszerű szűrési eljárás
ismertetése:
Nyomás alatti perlit
töltetű gyorsszűrő
A Neptune Benson 50 éve épít szűrőberendezéseket az USA és Kanada területén.
14 éve kezdték meg a Defender szűrő fejlesztését,
a legkorszerűbb CFD végeselem módszerrel tervezve, majd az anyagminőségeket és az alkatrészeket olyan mértékben finomítva, hogy ma már
10 év garanciát vállalnak a főbb egységekre.

Világszerte több mint 2200
eladott berendezést tudnak
felmutatni.
2015-ben 280 db Defender szűrőt gyártottak.
A berendezés több olyan újítást is tartalmaz, ami
miatt kiérdemli, hogy foglalkozzunk a berendezéssel és megfontoljuk az alkalmazásának magyarországi lehetőségeit.
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Korszerű szűrési eljárás
ismertetése:
Nyomás alatti perlit
töltetű gyorsszűrő
A szűrőberendezés egy nyomás alatti gyorsszűrő, felületi szűréssel. A homokszűrőtől annyiban
különbözik, hogy a szűrési sebesség 30 m/h helyett 1.2-4 m/h, és mélységi szűrés helyett felületi
szűrést alkalmaz. A nyersvíz a szűrő alsó csonkján
jut be a szűrőbe, szemben a homokszűrésnél alkalmazott felülről lefelé történő szűréssel. A beáramló víz áthalad a szűrő csöveken, melyek 3 mm
vastag perlit réteget tartanak magukon.

A Defender
1 µm-ig minden
lebegő anyagot
el tud távolítani.

RÖVID LEÍRÁS

A szűrőberendezés különlegessége a
speciális és igen részletesen kidolgozott
öblítési és tisztítási folyamat. A napi tisztítás a perlit réteg lüktetéses leveréséből és
egy cirkulációs fázisból áll, az így újra rendezett perlit ismét kiváló szűrést biztosít.
2-8 hetente szükséges a perlit cseréje
(ld. 9-11. oldalon a technikai táblázatokban megadott mennyiségben) és évente
szükséges a berendezés alapos tisztítása
(erre is külön vezérlő program van, ami elvégzi a folyamatot).

A szűrő helyigénye igen kicsi (ld. 9-11. oldalon a
technikai táblázatokban), a homokszűrőkhöz képest kiemelkedően nagy szűrési térfogatáram
mellett.
A berendezések kizárólag frekvenciaváltós szivattyúval kerülnek telepítésre, mivel igen tág térfogatáram tartományban képesek működni: egyazon típusú berendezés legkisebb és legnagyobb
térfogatáramának aránya 1:3.
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TULAJDONSÁGOK

Nyomás alatti
PERLIT szűrő
- FLEX TUBE (rugóval kombinált szűrő elem)

• Perlit szűrőanyag
(3 mm vastagságban)
• Szűrési sebesség 1,2-4,0 m/h
• Alulról felfelé történik a szűrés
• Szűrési finomság 1 mikron alatti

• Lüktető gumi elem (bump)
• Hidraulikus vákuumszivattyú
• Vezérlő automatika
• Nyomás alatti gyorsszűrő,
felületi szűréssel

• Speciális és igen részletesen
kidolgozott öblítési és tisztítási
folyamatok
• Speciális rozsdamentes acél
rugóra feszített poliészter
borítású szűrőelemek
• Műgyantával bélelt acél
szűrőtartály
• CFD véges elem módszerrel
tervezett tartálygeometria
• Tartálytető emelődaruval
ellátva
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Szűrőelemek:
rozsdamentes acélból
készülnek, tartós
poliészter-szövet
borítással.
Sohasem kellett egy szűrőelemet
sem elhasználódás miatt kicserélni.

Nyomás alatti
PERLIT
szűrő

ELŐNYÖK

•

A homokszűrőkhöz képest jelentősen kisebb
helyigény, ez felújításkor, műemlék épületeknél kiemelt előny

•

Tökéletesen együttműködik a frekvenciaváltóval szabályozott vízforgató
szivattyúkkal

•

A csatorna-csatlakozás a nagyon kevés öblítővíz miatt több dimenzióval kisebb, mint a
homokszűrők esetében

•

Helytakarékos megoldás: a homokszűrőkhöz viszonyítva akár 75%-os
helymegtakarítás is elérhető

•

A kevés lebegőanyag (1 mikron alatti szűrés)
miatt az UV fertőtlenítés hatékonysága rendkívül nagy

•

Csökken a vegyszerfelhasználás a kevés
lebegőanyag, a mélységi szűrés hiánya és a
kisebb mennyiségű pótvíz miatt

•

Az ivóvízre vonatkozó előírásokat meghaladóan csökkenti a víz zavarosságát

•

Az optimális pótvíz-felhasználásnak köszönhetően a medencevíz hőigénye is csökken

•

A működési mechanizmus feleslegessé teszi
a visszamosóvíz-tároló tartályt és költséges
nagy átmérőjű szennyvíz-elvezető vezetéket.
Érdektelenné válik a gravitációs visszaöblítés, ami a homokszűrők esetén sok működési
problémát okoz.

Az automatikus vezérlésű szűrő
kezelőfelülete
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MŰKÖDÉS
Vákuumtovábbítás: Amikor eljön a szűrőközeg cseréjének ideje, a szűrő gyakorlatilag gombnyomásra magába porszívózza a perlitport. Más szűrőkhöz
képest a környezete könnyen tisztán
tartható.

Belső hidraulika: Az elosztócsövet úgy
tervezték, hogy ideálisan ossza el a be
folyó vízáramlást. A tágas nyitott terület
arra szolgál, hogy minimalizálja a turbu
lenciát és biztosítsa a víz kiváló, egyenletes szétáramlását a flexibilis csövekre.

Emelődaru: Bizonyos esetekben szükséges lehet hozzáférni a belső tartályhoz. Az egyedülálló, közvetlenül a tartályra szerelt emelőszerkezet könnyű
hozzáférhetőséget tesz lehetővé, külső
emelőberendezés alkalmazása nélkül.
A daru lecsökkenti a berendezés telepítési helyének magasságszükségletét
(nem kell külön darut odaszállítani a
szétszedéshez) és így értékes helyet takarít meg.
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Ötletes kialakítás egyedi működés
Vákuumtovábbítás
Belső hidraulika
Emelődaru
Lüktetés + regenerálás

Lüktetéses regenerálás: Ahogy a BUMP (lüktető) gumipumpa leereszt (A), a cső burkolata
lesüllyed, és ezáltal meglazítja a szűrőanyagot
és az összegyűjtött szennyeződéseket. A BUMP
(lüktető) gumipumpa újra-felfúvódása (B) megemeli a cső burkolatát és a vizet a flexibilis
csövekbe kényszeríti, ezáltal finoman kitágítva
azokat, hogy az összes anyag teljes mértékben
leváljon és távozzon. Ez a lüktetés 10 db pulzálásból áll, hogy biztosítsa a teljes letisztulást.
A BUMP ciklus lejátszódása után a szűrő automatikusan bevonja a flexibilis csöveket és újraindítja a szűrőciklust. A BUMP létfontosságú
funkció annak érdekében, hogy elérjük a kiváló szintű szűrést és maximálisan kihasználjunk
minden szűrőciklust.

MŰKÖDÉS

Szűrőciklusok

ÜZEMINDÍTÁS:

SZŰRŐANYAGCSERE:

- szűrőanyag feltöltés
- rendszerfeltöltés
- cirkuláció
(PRECOAT) mód
- szűrő mód

A szűrő teste

NAPI ÜZEM:
- „lüktetés”
(BUMPING) mód
- cirkuláció
(PRECOAT) mód
- szűrő mód

Szűrés

- szűrőanyag leengedése és flexibilis
csövek öblítése
- flexibilis csövek
kitisztítása

Bump (lüktetés)

Szűrő bevonat
visszaépítése
(perlit réteg)
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Cirkuláció (PRECOAT)
és szűrő mód

MŰKÖDÉS

Medenc ébe

Mec
ZÁRVA

V

ZÁRVA
ZÁRVA

Cirkuláció
(PRECOAT)
mód

ZÁRVA

NYITVA

e

NYITVA
ZÁRVA
NYITVA

ZÁRVA

Medenc ébe

Mec
NYITVA

V

ZÁRVA

ZÁRVA

Szűrő
mód

NYITVA
ZÁRVA

V

e

ZÁRVA
NYITVA

ZÁRVA

ZÁRVA
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Automata, félautomata
és manuális szűrők
technikai adatlapja

TECH. ADATLAP

MÉRETEK
A

B*
(mm)

C*
(mm)

D

E

(mm)

(mm)

(mm)

630

2090

2090

450

1870

SP-24-42-327

790

2290

1940

700

2060

SP-27-48-487

850

2415

2070

700

2190

SP-33-48-732

1000

2640

2300

800

2380

MODELLSZÁM
SP-18-48-176

SP-41-48-1038

1220

2693

2350

910

2480

SP-49-48-1548

1400

2800

2452

920

2580

SP-55-48-2076

1570

2920

2580

990

2680

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK
MODELLSZÁM

Szűrőfelület
m

Üzemi átfolyási teljesítmény
1,22-4 m/h**

Tartály
térfogat

3

m

2

m /h

3

SP-18-48-176

12,7

15 – 51

0,3

SP-24-42-327

20,7

25 – 83

0,5

SP-27-48-487

35,6

43 – 143

0,6

SP-33-48-732

53,1

64 – 213

0,9

SP-41-48-1038

75,4

92 – 302

1,7

SP-49-48-1548

112,5

137 – 450

2,3

SP-55-48-2076

151,0

184 – 604

3,2

*

„B” dimenzió a telepített eszköz
magassága. A „C” dimenzió jelzi a
teljes magasságot a tartály lábával együtt, szállítási helyzetben.

**

Ajánlott áramlási sebesség-tartományban javasoljuk a használatot, az optimális szűrési teljesítmény elérése érdekében. Ezek
a szűrőberendezések max. 4,89
m/h áramlási sebességre vannak
tervezve.

***

A tartály csatlakozási méretei
azon alapulnak, hogy a csatlakozó csőben a víz sebessége nem
haladja meg a 3.0 m/s-ot.

CSATLAKOZÁSI MÉRETEK ÉS MODELL ADATOK
MODELLSZÁM

Nyers víz-szűrt víz
csatlakozás DN ***
mm

Csatorna
csatlakozás
DN *****
mm

Tartály
helyigény
m

2

Perlit ****

Üzemi
tömeg

kg

kg

595

SP-18-48-176

80

50

0,4

5,4

SP-24-42-327

100

80

2,2

8,2

1141

SP-27-48-487

150

80

2,5

13,6

1347

SP-33-48-732

200

80

3,1

20,4

1760

SP-41-48-1038

200

100

4,1

29

2730

SP-49-48-1548

250

100

5,4

43,5

3827

SP-55-48-2076

300

100

6,7

58,1

4920

****

A táblázatban szereplő perlit
mennyisége a szűrőelemeken
(FlexTube) 3 mm vastag réteget
alakít ki.

*****

SP-18 jellemzője az oldal-lefolyás. Középvonala 25 cm-re van a
földtől.
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Kifolyó (EFF)
csatlakozás

Min. 41 cm a tartályfej
eltávolításához

A

B

Csökkentett méretű
automata és
félautomata szűrők
technikai adatlapja

TECH. ADATLAP

Befolyó (INF)
csatlakozás

Csatorna
csatlakozás

D

C

Min. 41 cm a tartályfej
eltávolításához

Kifolyó (EFF)
csatlakozás

2,54 cm

MÉRETEK
MODELLSZÁM

A

B

A

B

C

D

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

SP-27-48-487

860

2160

120

390

SP-33-48-732

1020

2320

120

470

SP-41-48-1038

1220

2360

140

510

SP-49-48-1548

1400

2470

140

580

SP-55-48-2076

1570

2470

140

600

Befolyó (INF)
csatlakozás
Csatorna
csatlakozás

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK

D

C
2,54 cm

MODELLSZÁM

Szűrőfelület
m

Üzemi átfolyási teljesítmény
1,22-4 m/h**

Tartály
térfogat

3

m

2

m /h

3

SP-27-48-487

35,6

43 – 143

0,6

SP-33-48-732

53,1

64 – 213

0,9

SP-41-48-1038

75,4

92 – 302

1,7

SP-49-48-1548

112,5

137 – 450

2,3

SP-55-48-2076

151,0

184 – 604

3,2

mm

Csatorna
csatlakozás
DN
mm

kg

kg

SP-27-48-487

150

80

2,5

13,6

1347

SP-33-48-732

200

80

3,1

20,4

1760

SP-41-48-1038

200

100

4,1

29

2730

SP-49-48-1548

250

100

5,4

43,5

3827

SP-55-48-2076

300

100

6,7

58,1

4920
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Nyers víz-szűrt víz
csatlakozás DN ***

Tartály
helyigény
m

2

Az itt feltüntetett áramlási sebesség-tartományban javasoljuk a
használatot, az optimális szűrési
teljesítmény elérése érdekében.
Ezek a szűrőberendezések max.
4,89 m/h áramlási sebességre
vannak tervezve.

***

CSATLAKOZÁSI MÉRETEK ÉS MODELL ADATOK

MODELLSZÁM

**

Perlit ****

Üzemi
tömeg

A tartály csatlakozási méretei
azon alapulnak, hogy a csatlakozó csőben a víz sebessége nem
haladja meg a 3.0 m/s-ot.

****

A táblázatban szereplő perlit
mennyisége a szűrőelemeken
(FlexTube) 3 mm vastag réteget
alakít ki.

Min. 41 cm a tartályfej
eltávolításához

Kifolyó (EFF)
csatlakozás

84 cm

208 cm

Defender® ASSERO
automata és
manuális szűrők
technikai adatlapja

Befolyó (INF)
csatlakozás

TECH. ADATLAP
Csatorna
csatlakozás

46 cm
27 cm

Az ASSERO sorozat segítségével a PERLIT szűrési technológia már a kismedencék számára is elérhetővé vált. A Defender Assero ugyanolyan előnyöket biztosít, mint a normál
Defender sorozat.
A Defender® Assero szűrőberendezést kifejezetten kisebb
alkalmazásokhoz fejlesztette ki a Neptune-Benson. Az átfolyási teljesítmény szűrőtípustól függően 13-109 m3/h között van. A Defender® Assero elérhető manuális és automata változatban is.
Ugyanazokat a szűrőciklusokat alkalmazza, mint a DefenMin. 41 cm a tartályfej
eltávolításához

Kifolyó (EFF)
csatlakozás

der®. Kialakítása során célkítűzés volt a kis helyigény és az alacsony kialakítás.
Át lehet vinni egy átlagos gépházajtón.
A Defender® Assero sorozat minden modelljének magassága és átmérője (külső befoglaló
méretei) azonosak, csak a szűrőfelület mérete
változik.Tökéletes megoldás kisebb medencék,
permet és fröcskölő attrakciók (Spray-grounds,
Splash-pads), szökőkutak, gyógymedencék, terápiás medencék, pezsgő medencék (Spas) esetén.
*

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK
Szűrőfelület

MODELLSZÁM
84 cm

208 cm

Befolyó (INF)
csatlakozás

m

2

Üzemi átfolyási teljesítmény
1,22-4 m/h*
13,3 – 43,6

SP-29-36-200

10,9

SP-29-36-250

13,6

16,6 – 54,4

SP-29-36-300

16,3

19,9 – 65,2

SP-29-36-350

19,0

23,2 – 76,0

SP-29-36-400

21,7

26,5 – 86,8

SP-29-36-450

24,5

29,8 – 98,0

SP-29-36-500

27,3

33,3 – 109,2

**

Csatorna
csatlakozás

CSATLAKOZÁSI MÉRETEK ÉS MODELL ADATOK

46 cm
27 cm

Nyers víz-szűrt víz
csatlakozás DN **
mm

Perlit
***
kg

SP-29-36-200

80

4

159

333

1021

SP-29-36-250

100

5

166

340

1027

SP-29-36-300

100

6

172

347

1034

SP-29-36-350

100

7

179

354

1041

SP-29-36-400

150

8

186

361

1048

SP-29-36-450

150

9

193

367

1055

SP-29-36-500

150

10

200

374

1061

MODELLSZÁM****

Fedél és
csőtartó tömeg
kg

Szűrő szállítási
tömeg (üresen)
kg

Az itt feltüntetett áramlási sebesség-tartományban javasoljuk a
használatot, az optimális szűrési
teljesítmény elérése érdekében.
Ezek a szűrőberendezések max.
4,89 m/h áramlási sebességre
vannak tervezve.

Működési
tömeg
kg

A tartály csatlakozási méretei
azon alapulnak, hogy a csatlakozó csőben a víz sebessége nem
haladja meg a 3.0 m/s-ot.

***

A táblázatban szereplő perlit
mennyisége a szűrőelemeken
(FlexTube) 3 mm vastag réteget
alakít ki.

****

SP-29 típusnak nincsenek összecsukható lábai.
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Helyigény

PÉLDÁK
Sport esemény

megvalósult projektek alapján

15. FINA Világbajnokság
Barcelona 2013.

Építtető
Szűrési típus

MYRTHA POOLS
regeneratív szűrés

hagyományos homokszűrés

Szűrők felépítése

acél

száltekercselt üvegszálas poliészter

Szűrőtöltet fajtája

perlit

homok

Üzemi átfolyási teljesítmény

700 m /h

700 m3/h

Igényelt szűrők mennyisége

2x Ø 1400 mm

8 x Ø 2000 mm

50 m2

220 m2

302 m

25,12 m2

Szűrés minősége

0,5-1 mikron

15-20 mikron

Szűrés sebessége

3 m/h

35 m/h

4,6 m3/öblítés

175,5 m3/öblítés

Helyigény
Szűrő felülete

Szükséges vízmennyiség a
szűrő öblítéséhez
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14. FINA Világbajnokság
Barcelona 2011.

3

2

PÉLDÁK

Helyigény

HOMOKSZŰRŐ
VÍZTÉRFOGAT

VÍZFELÜLET

PERLIT SZŰRŐ

SZŰRŐ
ÁTMÉRŐ

CSATORNA
CSATLAKOZÁS

SZŰRŐ TÍPUS
ÁTMÉRŐVEL

CSATORNA
CSATLAKOZÁS

ÚSZÓMEDENCE (1-2. ÁBRA)

2750 m3

1250 m2

2400 mm x 4

NÁ 250

SP-55
1570 mm x 1

NÁ 100

688 m3

312 m2

1600 mm x 2

NÁ 200

SP-33
1000 mm x 1

NÁ 80

512 m2

3000 mm x 2

NÁ 300

SP-55
1570 mm x 1

NÁ 100

81 m2

1600 mm x 1

NÁ 200

SP-24
790 mm x 1

NÁ 80

1400 mm x 1

NÁ 200

SP-24
790 mm x 1

NÁ 80

MELEG VIZŰ ÜLŐMEDENCE (3. ÁBRA)

640 m3
TANMEDENCE

65 m3

GYERMEK MEDENCE, PANCSOLÓ

15 m3

50 m2

Ø 2400
mm

Ø 2400
mm
Ø 1600
mm

Ø 1570
mm

Ø 1600
mm

Ø 1000
mm

Ø 2400
mm

Ø 2400
mm

1. ábra - 2750 m3 úszómedence

2. ábra - 688 m3 úszómedence

Ø 3000
mm

Ø 3000
mm
Ø 1570
mm

3. ábra - 640 m3 ülőmedence
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TANÚSÍTVÁNY
Tanusítványok

A Defender® szűrők
nemzetközi
tanúsítványai és
minőségbiztosításai

Az NSF egy független, akkreditált szervezet, amely termékeket és rendszereket tesztel,
auditál és minősít, valamint
oktatásokról és kockázatkezelésről gondoskodik.

Az UL egy globális, független biztonsággal tudományos
szinten foglalkozó vállalat,
mely szakértői tevékenységet
végez a 7 legfontosabb stratégiai iparágban: termékbiztonság, környezet, információfeldolgozás, életmód és
egészség, hitelesítési szolgáltatás, vállalati szolgáltatások, munkahelyi egészség és biztonság.
A cég széles körben elismert objektivitása és a
működése során felmutatott eredményei méltán
tették a vállalatot a bizalom szimbolumává.

TERMÉK VALIDÁLÁS
A Neptune Benson technológiavalidálási eljárásai
hosszú múltra tekintenek
vissza. A cég folyamatos kapcsolatot tart az ügyfeleivel, melynek során megvizsgálták a rendszerek használatát és tanulmányozták a különböző
alkatrészek elhasználódását. Megvizsgálták a
szerviz visszajelzéseit és ennek eredményeképpen minden termék minősége folyamatosan javult az egész termék aktív élettartamát tekintve.

Az Ausztrál vízvédelmi címke azonosítja és népszerűsíti az
olyan termékeket és szolgáltatásokat, melyek víztakarékos
megoldást nyújtanak a felhasználók számára. Egy független, non-profit - a kormány és az ipari szereplők által támogatott - program; a Wels hatékony vízfelhasználást minősítő program testvérszervezete.

Az Európai Bizottság a CE jelet egyfajta útlevélként tekinti, amely megengedi
a gyártóknak ipari termékeik szabadon
forgalmazását az EU belső piacán. A CE
jel biztosíték arra, hogy a termék megfelel az EU egészségügyi, környezetvédelmi és munkabiztonsági követelményeinek. Az összes
EU-ban forgalmazott terméken szerepeltetnie kell a gyártóknak a CE jelölést, függetlenül attól, hogy az EU-n belül
vagy kívül történt a gyártás.

„A DEFENDER szűrőrendszer tette lehetővé a több, mint
3.8 millió liter éves vízmegtakarítást a LEED® Platinum East
Portland Community Center Aquatics -ban. (jegyzet:A Neptune Benson ETS UV fertőtlenítő rendszert is alkalmazták).
Az egész kezelő személyzet számára fontos és bizonyított
a DEFENDER rendszer könnyű kezelhetősége.”
– Eric Ridenour, LEED® AP ND, NCARB Associate, Project Architect, Urban Designer
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