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Tlakový nerezový filtr TVK
Tlakové nerezové náplňové filtry TVK vyráběné společností VODASERVIS s.r.o. slouží k filtraci
a úpravě vody. Průtoky filtrů jsou od 0,2 do 140 m3/hod. Provedení filtrační nádoby je robustní
a celokovové. Použité materiály jsou s atestem vhodnosti i pro styk s pitnou vodou. Technologie
výroby a použitý materiál jsou zárukou vysoké životnosti zařízení bez dalších nutných oprav, nátěrů,
a výměn z opotřebení.
Základní typy filtrů TVK jsou pískové, odmanganovací (S), dechlorační (U) a odkyselovací (O) s možností
ovládání manuálně či automaticky.
Filtry jsou dodávány kompletní připravené k instalaci. Součástí filtru je filtrační náplň, armatury na
ovládání průchodu vody filtrem z PVC, tlakoměry na vstupu vody a výstupu vody, odpouštěcí kohout,
automatický odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně a průhledítko na odpadní vodě.
V případě automatického řízení je součástí i řídící jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu
na ovládání armatur.
Využití: odstranění železa, manganu, hliníku, CHSKMn, zákalu, zbarvení, zápachu, amonných iontů,
kyselosti, pesticidních látek, uranu, chlorovaných uhlovodíků, arsenu, těžkých kovů, ozónu, jiné

Kvalita filtrů TVK:
– výluhový test dle vyhlášky MZd. 409/2005 Sb.
– užitný vzor zapsaný u Patentového úřadu ČR
– certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
– systém enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
Výhody:
– kvalitní český výrobek
– dlouhá životnost
– energeticky úsporný provoz
– vysoký výkon a filtrační účinnost
– robustní provedení
– celokovové vnitřní vystrojení
– dostupné náhradní díly
– plnoprůtočné armatury bez rotujících částí
– otvory pro jednoduchou výměnu a kontrolu filtrační náplně
– praní pouze vodou
– v automatickém provedení bezobslužný provoz
– jednoduché a intuitivní ovládání
– možnost úprav dle požadavků zákazníka, jako je např. praní vzduchem, mezidno s tryskami, vyšší výška, atd.
Varianty:
– provedení z kvalitnějšího nerezového materiálu – 1.4401, 1.4541, 1.4571, apod.
– provedení ovládacích rozvodů v nerezovém materiálu
– provedení ovládacích rozvodů a konstrukce filtru uzpůsobených pro dezinfekci parou
– provedení pro teplou vodu
– provedení z mezidnem a plastovými tryskami
– provedení praní vzduchem
Základní rozměry filtrů TVK:
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Rozměry a výkony filtrů o průměrech 2100-3000mm dodáme na žádost zákazníka.
Operativní tlak maximálně 6 bar. Tlaková ztráta maximálně 0,5bar. Pracovní teplota +5°C až 45°C. Ovládací napětí
220V/50Hz. Instalovaný výkon 15W + (kompresor 1,2kW).
VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 424
e-mail: vodaservis@vodaservis.cz; www.vodaservis.cz

