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Илюстрациите, снимките, описанията и размерите 
в този каталог са примерни.
X2 Solutions S.r.l. си запазва правото да променя 
моделите си по всяко време и без предварително 
уведомление, в случай, че бъде счетено, че са 
необходими подобрения или при други нужди, 
независимо дали те са конструктивни или търговски

Стойностите в таблиците са примерни. X2 Solutions 
S.r.l. си запазва правото да прави промени в
техническите и мерните спецификации по всяко
време и без предварително уведомление, в случай, че
бъде счетено, че са необходими подобрения или при
други нужди, независимо дали те са конструктивни
или търговски. Дебитните показания са също
примерни и трябва да бъдат потвърдени, в
зависимост от приложението
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X-DF

ДИСКОВИ ФИЛТРИ

Дисковият филтър X-DF е машина, конструирана за микрофилтрация на 
отпадъчни води, използвана във финалния етап на тяхната обработка. 
Филтъра е създаден за постигане на висока ефективност при 
сепарацията чрез мрежи от неръждаема стомана AISI 316 или 
пластмасов материал с отвори от 10 и 20 микрона. Мрежите, изработени 
от пластмаса, сравнени с тези, използвани при други филтриращи 
системи, дават следните предимства:

Дисковият филтър X-DF е машина, конструирана за микрофилтрация на 
отпадъчни води, използвана във финалния етап на тяхната обработка. 
Филтъра е създаден за постигане на висока ефективност при 
сепарацията чрез мрежи от неръждаема стомана AISI 316 или 
пластмасов материал с отвори от 10 и 20 микрона. 
Мрежите, изработени от пластмаса, сравнени с тези, използвани при 
други филтриращи системи, дават следните предимства:
1. Те не се пресичат от неразтворените вещества  по време на 
промиването;
2. Чистотата е на високо ниво, тъй като задържаните неразтворени 
вещества  не се събират в филтриращата мрежа;
3. Поддръжката е проста и износването е ограничено. 

Мрежите от неръждаема стомана, от своя страна, предлагат по-добра 
устойчивост, както и по-ниски разходи, благодарение на съвършената си 
издръжливост.Водният поток се движи отвътре навън, по време на това 
движение частиците се задържат във филтъра, оставяйки задържащият 
резервоар винаги чист. Филтъра е оборудван с промивна система с дюзи, 
която се активизира всеки път, когато водата в резервоара (изграден или 
от тухли, или от неръждаема стомана) достигне предварително зададено 
ниво. При стандартния модел нивото на водата се контролира от 
индикатори за нивото. По желание и срещу допълнително заплащане, 
може да се доставят и ултразвукови датчици с едно или две нива. 
Постъпващата вода през  входа, продължава движението си през тръба, 
разположена в центъра на машината и оттам достига до 
филтрационните сектори на X-DF. По време на филтрация, дисковете не 
работят, тъй като обемът на задържани частици от мрежите причинява 
запушване при същото и последващи повишения на нивото на водата в 
резервоара. На този етап се активира въртеливото движение на 
дисковете и на почистващата система, разположена в горната им част. 
Чрез обратен поток се постига съвършено почистване на мрежите. 
Задържаните частици са компресирани от обратно течащата вода в 
специален канал, разположен в централната тръба и после се плъзгат 
към отходните фланци.Водата, използвана от почистващата система се 
изпомпва от потопяема помпа от резервоара, в който е инсталиран 
филтърът. По този начин филтрираната вода не е в контакт с основната 
водна маса. За да се предотврати запушване, е инсталиран още един 
филтър. Нивото на водата в задържащия резервоар се регулира от 
ограничител. Той контролира нивото на натоварване, а това от своя 
страна позволява дисковете да бъдат потопени на дълбочина, равна на 
60% от филтриращата площ. След ограничителя, пречистената вода се 
извежда през изходен фланец. 
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: 

- Съдържателен резервоар (по желание): неръждаема стомана AISI 304
или AISI 316;
- Материал на дисковия филтър: неръждаема стомана AISI 304 или AISI
316;
- Филтрационна мрежа: неръждаема стомана AISI 316 или пластмасов
материал;

- Външен материал на дисковете: полиетилен;
Стандартният вариант включва и доставката на електрически контролен 
панел с програмируем логически контролер на бар датчик, потопяема 
помпа за почистване и байпасна система, в случай на блокаж на 
машината. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- Филтрация в последна фаза на отпадъчни води (третична);
- Филтрация при съоръжения с мембранни биореактори(MBR);
- Филтрация и повторна употреба на води;
- Филтрация на водите от производствени предприятия;
- Филтрация на водите в селското стопанство.

Дисковият филтър X-DF е машина, конструирана за микрофилтрация на 
отпадъчни води, използвана във финалния етап на тяхната обработка. 
Филтъра е създаден за постигане на висока ефективност при сепарацията 
чрез мрежи от неръждаема стомана AISI 316 или пластмасов материал с 
отвори от 10 и 20 микрона.
Мрежите, изработени от пластмаса, сравнени с тези, използвани при други 
филтриращи системи, дават следните предимства:
1. Те не се пресичат от неразтворените вещества  по време на промиването;
2. Чистотата е на високо ниво, тъй като задържаните неразтворени вещества 
не се събират във филтриращата мрежа;
3. Поддръжката е проста и износването е ограничено.
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Промивна система

Капак за ревизия

Байпас

Вход

Филтрационен диск

Изход на филтрирания 
материал

Почистваща помпа

Филтрираща мрежа

Резервоар 

Изход

Задвижващ механизъм

Канал за филтрираните частици
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МОДЕЛ Филтрираща 
зона кв.м. общо

Дебит 6 Bar (l/s) Мощност
мотор Кв

Мощност 
помпа Кв

Височина Шир.
W

Дължина
L

X-DF 2200/4 19,2 1,9 0,75 2,2 2470 2350 2390

X-DF 2200/6 28,8 2,9 1,1 4,0 2470 2350 2870

X-DF 2200/8 38,4 3,9 1,1 5,5 2470 2350 3350

X-DF 2200/10 48 4,9 1,5 7,5 2470 2350 3830

X-DF 2200/12 57,6 5,9 1,5 7,5 2470 2350 4310

X-DF 2200/14 67,2 6,9 1,5 7,5 2470 2350 4790

X-DF 2200/16 76,8 7,9 2,2 11,5 2470 2350 5270

X-DF 2200/18 86,4 8,9 2,2 11,5 2470 2350 5750

X-DF 2200/20 96 9,9 3 11,5 2470 2350 6230
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