Havuz Filtreleri
Polimer Filtrasyon Medyası - PFM
Polimer Filtrasyon Medyası - PFM: Geleneksel kum filtrelerinde, kum yerine kullanılabilecek
polimerden mamul, sentetik filtrasyon malzemesidir. Son derece hafif olması uygulamada
büyük kolaylık sa¤lar. ‹ﬂletmede kumdan hiç bir fark› yoktur. Ters y›kama iﬂlemleri al›ﬂ›lageldi¤i
biçimde yap›l›r. Ancak kirlenen filtrede bas›nç art›ﬂ› son derece düﬂük oldu¤undan ters
y›kama iﬂlemleri zaman bazl› yap›l›r (En uzun ters y›kama periyodu=haftada bir). Bas›nç
kayb›n›n düﬂük olmas› mevcut debinin daha küçük güçte pompa ile yap›lmas›n› olanakl›
k›lar. 1 torba PFM 350 gramd›r ve 25 kg kum yerine geçer. Kartuﬂ filtreler içinde de
kullan›labilir. Bkz. http://gemas.com.tr/video.php
SA⁄LADI⁄I AVANTAJLAR –
Kolay ve temiz
• PFM mevcut kum ve kartuﬂ
filtrelerde kullan›labilir.
• Boru sisteminde art›klar
yüzünden sorun oluﬂmaz.
• Salmastrada ve çok yollu
vana contas›nda art›klar
nedeniyle hasar oluﬂmaz.
• Hafif yap›s› sayesinde kolay
taﬂ›nabilir.
•Özellikle sert havuz sular›nda
oluﬂan yap›ﬂma ve taﬂlaﬂma
sorunlar› oluﬂmaz.
• Ev at›klar› ile kolayca yok
edilebilir.
• %100 geri dönüﬂümlüdür.
• Kum ve kartuﬂa k›yasla
maksimum emiﬂ kapasitesine
sahiptir.
SÜZME ÖZELL‹KLER‹:
• Mükemmel penetrasyon ve
derinlik etkisi (kir parçac›klar›n›
emme).
• 10 mikron boyutuna kadar
olan parçac›klar için çok
yüksek seçicilik.
• Her zaman geri y›kama
olas›l›¤› ile bak›m kolayl›¤›.
• %40’a kadar enerji
tasarrufu.
• Uzun ömürlü ve kendinden
s›k›laﬂt›r›lm›ﬂ yap›.
• Laboratuvar testlerinde
ispatlanm›ﬂ %98 filtrasyon
verimlili¤i.
• Flokülant kullan›m›na gerek
duyulmaz.
• Düﬂük bas›nç kayb›.
• Tüm tip filtreler için
kullan›labilir.
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T‹CAR‹ AVANTAJLAR – Kolay ve temiz
• Yeni ve inovatif ürünler müﬂterilerin ilgisini artt›r›r.
• Üretim alan›ndan depolamaya taﬂ›nmas› basit kolay
ve temizdir.
• Ç›k›ﬂ alan›nda kirlenme olmaz.
• Aç›klamaya gerek duyulmadan kolayl›kla taﬂ›nabilir
ve müﬂteriyi ikna edici ürün tan›m›na sahiptir.
• Paketlemenin hasar görmesi problem yaratmaz,
• Hafif yap›s› sayesinde kolayl›kla yeri de¤iﬂtirilebilir,
s›k›ﬂma veya depolama durumlar›nda herhangi bir
tehlike arz etmez, kolayl›kla saklanabilir.
• Yüksek yap›s› sayesinde depolama alan›ndan
tasarruf sa¤lar ve ayn› zamanda sat›ﬂ› artt›r›r.
• Ürünün taﬂ›nmas› s›ras›nda sakatlanma riski yoktur.

SIK SORULAN SORULAR – Kolay ve temiz
• Kaç adet PFM gereklidir?
-1 paket PFM 350 g 25 kg kum yerine geçer.
• PFM yi ne kadar sure kullanabilirim?
-Teorik olarak PFM’yi kum gibi 3 y›la kadar
kullanabiliriz.
• PFM’ni de¤iﬂtirirken kum filter sisteminden kum
tamamen at›lmal› m›d›r?
-Kumu tamamen atmak gerekli de¤ildir. Üstün
özellikleri sayesinde kum kal›nt›lar›
filtrelenebilmektedir.
• PFM filtre içerisinde yukar› yüzer mi?
-Polyester in yo¤unlu¤u sudan daha yo¤un oldu¤u
için PFM’s› yukar› yüzmez.
• PFM ters y›kama yapar m›?
-Evet, ayn› Kumdaki gibidir.
• PFM ters y›kamada emme borusu içerisine kaçar
m›?
-Genellikle hay›r. Ancak filtre içerisinde difüzer
bulunmas›nda fayda vard›r.

• PFM’n›n otomatik ters y›kama fonksiyonuna etkisi
var m›d›r?
-PFM’yi kullan›rken bas›nç art›ﬂ› 2000 Pa (20mbar)
ile s›n›rl› oldu¤undan, bas›nca ba¤l› otomatik ters
y›kama fonksiyonu devreye girmeyecektir.
Otomasyonun zaman bazl› olmas› gereklidir. Bunun
mümkün olmamas› halinde haftada bir elle ters
y›kama yap›lmas› gerekir.
• PFM’nin yo¤unlu¤u kaçt›r?
-Ortalama 30 kg/m3
• Filtre PFM ile aseptic olarak çal›ﬂabilir mi?
-Evet çünkü PFM filte yuvas›nda 65°C (149°F) ye
kadar ›s›t›labilir böylelikle filter aseptic olarak
çal›ﬂabilir.
• PFM nas›l imha edilir?
-Evsel at›klar gibi ‹mhas› çok kolay ve çabuktur.
• PFM boyutsal olarak sabit mi ﬂeklini korur mu?
-Evet, çünkü az bas›nçl› filtrasyon sa¤lar.
• PFM hangi seçicili¤e sahiptir?
-Filter kumundan daha düﬂük bir seçicili¤e sahiptir.
Flokülant kullanmaya gerek duyulmaz.
• PFM n›n ömrü ne kadard›r?
-Kum filtresi ile ayn›d›r.
• PFM Flokülantlar ile birlite kullan›labilinir mi?
-Birlikte kullan›labilinir ancak Flokülant eklemeye
gerek yoktur.
• Hangi boy filtreler ile PFM kullan›labilir?
-1500 kg ya kadar filter kumu kullanan filter
sistemleri ile kullan›labilir.
• PFM yosun filtreleme için de kullan›labilir mi?
-Prensip olarak yosun filtrasyonu için de
uygulanabilir. Mikro yosunlar (1μ) ile ilgili olarak
özel geliﬂtirilmiﬂ bir PFM çeﬂidi olarak uygulama
alan› bulabilir.
• PFM kullanarak ne gibi tasarruflar sa¤lan›r?
-Geleneksel filtreler bas›nc art›ﬂ› nedeniyle daha s›k
y›kama gerektirir. Geri y›kama süreci ortlama
1-2 m3 su tüketir. Herhangi bir karﬂ› bas›nç olmad›¤›
için PFM kullanarak, %40’a kadar enerji tasarrufu
sa¤lanabilir.
• PFM ne kadar kir emebilir?
-Teorik olarak 1 kg PFM 60 kg kir emebilir. 1 torba
PFM ortalama 200 km uzunlu¤unda polimer fiber
içerir.
• PFM jakuzilerde kullan›labilir mi?
-PFM kartuﬂ filtrelerde için de kullan›labilir. Bu
yüzden jakuziler için de uygundur.

Firmam›z, müﬂteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤iﬂiklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.

