
FILTRÁCIA 

S REVERZNÝM 

ČISTENÍM

Zvýšte výkon postrekovača zamedzením 

upchatia jeho funkčných častí pomocou filtrácie 

postrekovej vody s reverzným čistením !

• Prefiltruje postrekovú vodu rýchlo a bezpečne

• Nie je potrebné v prípade upchatia rozoberať filter a čistiť

• Filter sa vyčistí spätným tokom pretočením guľových ventilov

• V prípade extrémneho znečistenia je možné zdvojiť filtráciu

Váš predajca:

Profesional Servis s.r.o.

Maďarovská 77

935 87 Santovka, Slovakia

Tel.: +421/36/6399 006 

www.profesionalservis.sk        

info@profesionalservis.sk

E-shop: www.postrekovace.eu
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S mechanickými nečistotami, ktoré sa dostanú do postrekovača 

pri plnení postrekovou vodou sa musí systém filtrácie 

postrekovača vysporiadať. To zaťažuje jeho postrekový systém 

a prestojmi pri čistení sa znižuje výkon postrekovania. 

V prípade výskytu jemného piesku v postrekovej vode dochádza 

k masívnemu opotrebovaniu mechanických častí regulačných ventilov 

a dýz postrekovača. Doterajšie filtrovanie tzv. „leteckými filtrami“ nerieši problém, 

lebo je potrebné filter vždy pracne rozoberať a čistiť.

Filtrácia s reverzným čistením je navrhnutá 

tak, aby manipulácia pri plnení postrekovača 

postrekovou vodou bola čo najjednoduchšia. 

Filter s reverzným čistením je navrhnutý 

na priemer 3“ s filtračným prietokom 

800 – 1000 l/min. 

Súčasťou filtra sú aj dva manometre. 

Jeden na vstupe a jeden na výstupe. 

Rozdiel tlakov indikuje upchatie filtračnej 

vložky. Obsluha jednoduchým pretočením 

oboch guľových ventilov spustí reverzný 

tok, ktorý prečistí filtračnú vložku 

za 2-4 sekundy a filtrácia môže pokračovať 

ďalej.

V prípade jemného piesku v postrekovej vode 

( Ø = 0,10 – 0,15 mm) je potrebné systém 

zdvojiť a je potrebné použiť dva filtre. 

Prvý s hodnotou filtrácie 80 MESH 

(žltá vložka) a druhý s hodnotou filtrácie 

100 MESH (zelená vložka). 

Filtráciu je možné namontovať k hydrantu 

ak sa v podzemnej vode nachádzajú zrná hornín 

alebo piesku, na cisternu ak sa ťahá voda 

z povrchových zdrojov alebo na postrekovač. 

Ak sa postrekovač používa na služby je výhodné 

mať namontovanú filtráciu aby mala obsluha 

vždy kontrolu nad čistotou vody ktorá ide 

do postrekovača.

Špecifikácia zariadenia

3“ rozvodná armatúra;

Filtračný prietok 800 – 1000 l/min

Polypropylénový filter s filtračnou vložkou 

Ø145 x 320 mm

Dva manometre 0-6 bar

Hodnota filtrácie 32, 50, 80 a 100 MESH

Jednoduché odvodnenie s prípravou na zimné obdobie

Zariadenie sa pripája na vstup postrekovej vody, 

výstup postrekovej vody, výstup reverzného toku 

oplachovej vody a odkalenie filtračnej vložky

Montáž filtrácie je možná vedľa plniaceho hydrantu, 

na cisternu alebo priamo na postrekovač
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