
VORTISAND®
UKŁADY FILTRACJI MIKROPIASKIEM W PRZEPŁYWIE 
KRZYŻOWYM
LIDER BRANŻY UKŁADÓW FILTRACJI SUBMIKRONOWEJ O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI



ZASTOSOWANIA

Branża naftowa i gazowaInstalacje wodne/rekreacyjne

Uzdatnianie wody Oczyszczalnie ścieków

Chłodnie kominowe
Filtrowanie wstępne membranowe/odwrócona 
osmoza

Ujęcia wody pitnej 
Branża półprzewodników i urządzeń  
elektronicznych

Branża produktów spożywczych i napojów Ośrodki przetwarzania danych



Układy Vortisand służą do filtrowania wody w zastosowaniach przemysłowych już od 1986 roku. Nagradzany układ 
Vortisand to wysokosprawny układ filtracji mikropiaskiem. Układ ten pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności przepływu 
krzyżowego przez wkład z mikropiasku i filtrację na poziomie submikronowym. Technologia ta umożliwia nawet pięciokrotne 
zwiększenie szybkości filtrowania w porównaniu z tradycyjnymi wkładami filtracyjnymi, jednocześnie pozwalając zwiększyć 
dokładność filtrowania od 10 do 50-krotnie. 

Mogąc poszczycić się ponad 2500 instalacjami na całym świecie Vortisand stał się liderem wśród wysokosprawnych  
układów filtracji.

UKŁADY VORTISAND® — INFORMACJE

S1200 (wersja piętrowa i montowana na ramie) Classic S36 (wersja montowana na ramie)

3 x S1200 (wersja piętrowa i montowana na ramie)



Układy filtracji Vortisand® wykorzystują firmowe dyfuzory VortiJetTM do wytwarzania przepływu krzyżowego, który przemywa 
powierzchnię wkładu filtracyjnego. Ruch przemywania powoduje przepływ części wody w kierunku równoległym do warstwy górnej 
wkładu filtracyjnego, dzięki czemu można uzyskać wysoką szybkość filtrowania bez blokowania przepływu i tworzenia koryt.

Zanieczyszczenia pochwycone w zawiesinie i wewnątrz wkładu filtracyjnego (filtrowanie głębokie) można łatwo usunąć przy 
pomocy automatycznego cyklu wymywania. Zastosowany cykl wymywania wymaga mniejszego przepływu i krótszego czasu niż 
w przypadku tradycyjnych układów filtracji z wkładami piaskowymi lub kombinowanymi. W efekcie uzyskano technologię 
usuwającą cząstki na poziomie submikronowym, z prędkością przepływu cieczy 4 do 5 razy większą niż  
w przypadku innych wkładów filtracyjnych i przy wydatku wody na wymywanie mniejszym nawet do 50%.

ZASADA DZIAŁANIA



NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Ważnym czynnikiem w przypadku każdego układu filtrującego 
jest całkowity koszt jego eksploatacji.  Układy filtracji Vortisand 
pomagają zmniejszyć koszty eksploatacji na szereg sposobów:

Mniejsze zużycie wody: Układ wymaga nawet do 50% mniej 
wody w cyklu wymywania w porównaniu z tradycyjnymi 
układami filtracyjnymi z wkładami kombinowanymi.

Oszczędzanie energii: Znaczne oszczędności energii osiągane 
są w zastosowaniach z przekazywaniem ciepła, pomagając 
zapobiegać tworzeniu się osadu i warstwy biologicznej, 
zwiększając sprawność wymienników ciepła.

Niższe koszty chemiczne: Znaczna poprawa efektywności 
uzdatniania chemicznego dzięki zmniejszeniu całkowitej ilości 
zawieszonych cząstek stałych.

Niższe koszty obsługi technicznej: Układ prawie nie wymaga 
interwencji człowieka, a nakłady na obsługę techniczną są 
minimalne.

KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE

Jak mały jest mikron?

MNIEJSZE ROZMIARY

Efektywne użycie łoża filtracyjnego pozwoliło zmniejszyć ilość 
wkładu, dzięki czemu można uzyskać wysoką sprawność przy 
zmniejszonych rozmiarach (nawet do 80% mniejsze i lżejsze 
filtry). Układ można dostosować do indywidualnych potrzeb 
klientów, oferując konstrukcje piętrowe o podwójnej wydajności 
filtrowania, zajmujące tyle samo miejsca na podłodze.

Taka unikalna, lekka i zwarta konstrukcja oznacza oszczędności 
ekonomiczne zarówno w trakcie transportu, jak i w przypadku 
infrastruktury w zakładzie.

ZAUTOMATYZOWANA PRACA

Układy Vortisand pracują w cyklu całkowicie zautomatyzowanym 
i wyposażone są w funkcję przypomnień obsługowych oraz 
przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający eksploatację  
i obsługę techniczną układu.  

WYŻSZA PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU

Technologia przepływu krzyżowego pozwala zoptymalizować 
głębokość łoża filtracyjnego i poprawić wydajność filtrowania. 
Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie poziomego zbiornika 
filtracyjnego o unikalnych możliwościach.

Jeden 36-calowy zbiornik poziomy może uzdatniać ciecz  
o przepływie do 1200 gpm, zapewniając niezrównaną wydajność 
i wartość ekonomiczną. Szybkość filtrowania jest nawet 5-krotnie 
wyższa niż w przypadku tradycyjnych układów, przy wydatku  
25 gpm/ft2 (60 m/h), jednocześnie zapewniając uzyskanie 
wody o wyższej czystości.

FILTRACJA SUBMIKRONOWA O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI

Wysoka sprawność układu osiągana jest dzięki zastosowaniu 
unikalnej kombinacji mikropiasku i przepływu krzyżowego. 
Układy Vortisand® mogą przechwytywać cząstki o rozmiarach 
poniżej 1 mikrona, czyli cząstki 10- do 50-krotnie mniejsze niż 
cząstki zatrzymywane przez inne wkłady filtracyjne.  

Dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań konstrukcyjnych, 
oprzyrządowania i sterowania nasz zespół może dostarczyć 
rozwiązanie zaspakajające dzisiejsze potrzeby i gotowe na 
przyszłe wyzwania.

Seria Vortisand H2F® w wersji piętrowej



SERIA VORTISAND H2F®

Numer modelu

Maksymalna wydajność 

filtrowania

przy 20 gpm/sf

Wymiary transportowe (rama)
Pompa 

Zasilanie

Średnica wlotu/

wylotu

Wlot/wylot 

przemywania

gpm m3/h (szer. x dł. x wys.) KM/kW cale/mm cale/mm

S12 16 3,6 32’ x 38’ x 66’ (0,81 m x 0,97 m x 1,7 m) 0,5/0,4 1”/25,4 1”/25,4

S20 44 10 39” x 44” x 73”  (0,99 m x 1,1 m x 1,9 m) 1,5/1,1 1,5”/38 1,5”/38

S24 65 15 43” x 48” x 74” (1,1 m x 1,2 m x 1,9 m) 1,5/1,1 2”/51 1,5”/38

S30 100 23 46” x 51” x 78” (1,2 m x 1,3 m x 2 m) 2/1,5 2”/51 2”/50

S36 140 32 53” x 63” x 80” (1,3 m x 1,6 m x 2 m) 3/2,2 3”/76 2”/50

SERIA VORTISAND® CLASSIC

Seria pozioma Vortisand H2F® jest zaprojektowana do 
zastosowań wymagających większych prędkości przepływu.  
Dzięki możliwości pracy piętrowej seria H2F jest dostępna  
w szeregu rozmiarów i konfiguracji i może być dostosowana do 
wymagań praktycznie każdego zastosowania.  

Seria klasyczna Vortisand jest zaprojektowana do zastosowań 
wymagających mniejszych prędkości przepływu.  Klasyczna seria 
pionowa jest dostępna w szeregu rozmiarów i konfiguracji i może 
być dostosowana do wymagań prawie każdego zastosowania.  

Numer 

modelu

Maksymalna wydajność 

filtrowania

przy 25 gpm/sf

Wymiary transportowe (rama)
Pompa 

Zasilanie

Średnica wlotu/

wylotu

Wlot/wylot 

przemywania

gpm m3/h (szer. x dł. x wys.) KM/kW cale/mm cale/mm

S300 350 80 4,5’ x 8’ x 6’ (1,4 m x 2,4 m x 1,9 m) 10/7,5 4”/100 3”/80

D300 700 160 4,5’ x 9,6’ x 8,4’ (1,4 m x 2,9 m x 2,6 m) 15/11,2 6”/150 3”/80

S600 600 136 6,3’ x 10,2’ x 6’ (1,9 m x 3,1 m x 2 m) 15/11,2 6”/150 4”/100

D600 1200 272 6,3’ x 10,4’ x 8,4’ (1,9 m x 3,2 m x 2,6 m) 20/14,9 8”/200 4”/100

S1200 1090 248 7,7’ x 19’ x 6’ (2,4 m x 5,8 m x 1,9 m) 20/14,9 8”/200 6”/150

D1200 2180 495 7,7’ x 20,4’ x 8,4’ (2,4 m x 6,2 m x 2,6 m) 40/29,8 10”/250 6”/150

DANE TECHNICZNE



DUŻY, CZY MAŁY, MAMY DLA 
CIEBIE ODPOWIEDNI UKŁAD 
FILTRACYJNY VORTISAND® 



3584 Boulevard Poirier, Montreal, Quebec, H4R 2J5, Kanada
+1 (888) 876-9655 (bezpłatny)          +1 (514) 335-2200 (płatny)          www.vortisand.com www.evoqua.com
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vortisand® i vortisand H2F® to zastrzeżone znaki handlowe firmy Evoqua, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych w niektórych 
krajach. Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały sprawdzone i są zgodne z przyjętymi zasadami projektowania. Firma Evoqua 
nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności niniejszych informacji. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ocenę 
przydatności konkretnego urządzenia do określonych zastosowań. Firma Evoqua nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty specjalne, pośrednie lub wynikowe spowodowane sprzedażą, odsprzedażą lub niewłaściwą eksploatacją jej produktów.
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