
Wyjątkowe filtry perełkowe. 

 

Media Filtrujące o Najwyższej  

Skuteczności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porównanie materiałów filtrujących:  

 

- kształt i geometria  

- ciągłe i płynne działanie  

- porowatość i adhezja zanieczyszczeń  

- wytrzymałość i wielkość gromadzonych 

zanieczyszczeń  

- rozszerzalność złoża filtrującego 

 

 
  

Porównanie materiału filtrującego: 

Geometria 

 

Piasek 

- amorficzny, niejednakowy kształt 

- powierzchnia porowata do bardzo porowatej 

- słaba wytrzymałość materiału i jakość powierzchni 

- wysoka ścieralność, nadmierne zużycie  

- wysoka zawartość pyłów (nieokreślony rozmiar, brak ziarnistości) 

 

Szklany granulat 

- amorficzny, niejednakowy kształt 

- delikatna powierzchnia –czasami z ostrymi krawędziami 

- materiał o wyższej twardości i jakości powierzchni 

- abrazja i zużycie materiału spowodowane  ostrymi krawędziami 

- wysoka zawartość pyłów (nieokreślony rozmiar, brak ziarnistości) 

 



Perełki filtrujące 

- określony, geometryczny kształt 

- delikatna, zamknięta powierzchnia 

- materiał o wysokiej twardości i jakości powierzchni 

- minimalna abrazja i niskie zużycie 

- nie zawiera żadnych pyłów 

 

 

 
 

Porównanie materiału filtrującego: 

Przenikalność 

 

Piasek 

- amorficzny, chaotycznie rozmieszczenie 

- niejednakowe zachowania hydrauliczne 

- długi czas retencji kropli wody 

- wysokie ryzyko kontaminacji, infekcji  

- ograniczone użycie łoża filtrującego 
 

Szklany granulat 

- amorficzny, chaotycznie rozmieszczenie 

- niejednakowe zachowania hydrauliczne 

- długi czas retencji kropli wody 

- wysokie ryzyko kontaminacji, infekcji 

- ograniczone użycie złoża filtrującego 
 

Perełki filtrujące 

- rozmieszczone równomiernie w przestrzeni geometrycznej 

- homogeniczne zachowanie hydrauliczne 

- krótki czas retencji kropli wody 

- jednolite przenikanie, niskie ryzyko kontaminacji, infekcji 

- całkowita utylizacja złoża filtrującego 
 



Porównanie materiału filtrującego: 

Adhezja nieczystości 

 

Piasek 
- mała zdolność samooczyszczania w czasie płukania 

- nieprzerwane gromadzenie się i przyleganie osadu 

- zmniejszanie poziomu chloru powodowane resztkami organicznymi 

- wzrost zapotrzebowania na dezynfekcje 

- ryzyko wzrostu poziomu chlorków 
 

Granulat szklany 

- dobre samooczyszczanie w czasie płukania 

- mniejsze gromadzenie i przyleganie osadu 

- lekkie zużycie chloru powodowane resztkami organicznymi 

- mniejsze zapotrzebowanie na dezynfekcję w porównaniu z piaskiem 

- niskie ryzyko wzrostu poziomu chlorków 
 

Perełki szklane 

- maksymalna zdolność samooczyszczania i optymalizacji usuwania 

zanieczyszczeń w czasie płukania 

- brak osadów i zatykania 

- brak resztek nieczystości, czy osadów organicznych 

- nie dochodzi do dalszego uszczuplania poziomu chloru w łożu filtrującym 

- znaczna redukcja potrzeby dezynfekcji 
 
  

 

 

 

 

 



Porównanie materiału filtrującego: 

Adhezja zanieczyszczeń przed płukaniem 

 

Piasek 

- nieprzerwane gromadzenie się i przyleganie osadu, adhezja 

- porowata powierzchnia 

- wysokie ryzyko zatykania 
 

Granulat szklany 

- dobre samooczyszczanie w trakcie płukania 

- mniejsze gromadzenie i przyleganie osadu 

- niskie ryzyko zatykania 
 

Perełki filtrujące 

- wychwytywanie zanieczyszczeń w wolnych komorach przestrzennych 

- optymalne rozmieszczenie w przestrzeni geometrycznej 

- brak osadów i zatykania, brak adhezji 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porównanie materiału filtrującego: 

Adhezja zanieczyszczeń po płukaniu 

 

Piasek 

Granulat szklany 

Perełki filtrujące 

 

Wytrzymałość 

 

Czas pomiędzy cyklami płukania 

 

Mętność w NFU 

 

Filtr piaskowy – Przerwanie 

VitroSphere®nano – Przerwanie 

 

Czas w dniach 

 

W porównaniu z piaskiem filtry VitroSphere®nano oferują o 25% dłuższy czas 

stosowania, pomiędzy cyklami płukania, przy znacząco niższym poziomie 

mętności. 
 

Rozszerzalność Złoża Filtrującego przy 25°C 

 

Rozszerzalność złoża filtrującego w % 

 

Prędkość Wody w m/h 

 

Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fluidyzacji VitroSpgere®nano 

oszczędzają do 80% energii pompy. VitroSphere®nano osiągają 15% 

rozszerzenie złoża filtrującego zawsze podczas płukania przy prędkości 45m/h, 

podczas gdy piasek potrzebuje 65 m/h. 



 

 

 

Najważniejsze cechy w jednym spojrzeniu! 

… gwarancja najwyższej efektywności procesu filtracyjnego 

… wytwarzanie wody krystalicznej i przyjaznej dla skóry 

… znakomite właściwości samooczyszczania (˃40% vs piasek) 

… zapewnia nadzwyczajne skrócenie czasu płukania 

… redukuje o 25% ilość potrzebnego materiału filtrującego 

… drastyczne redukuje zużycie wody i energii 

… znacznie redukuje stosowanie czynników chemicznych 

… wydłuża czas pomiędzy serwisami 

… ma prawie nieograniczoną trwałość 

 

 

 

 

Twój odpowiedzialny i świadomy wybór dla 

zachowania stałości środowiska naturalnego. 
 


