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sú napríklad betón alebo plast. Konštrukčné riešenie filtrácie vody so zásobníkom pozostáva z potrubia (1) na prívod
vody na dodanie potrebného množstva tekutiny určenej na
filtráciu, ktoré ústi do filtračnej nádoby (2), z ktorej sa privádza voda k filtračnému materiálu (3) zabezpečujúcemu
filtrovanie vody prietokom v smere zhora nadol. Vyfiltrovaná voda odteká drenážou (4) pomocou čerpadla (5). Regenerácia filtračného materiálu (3) prebieha prostredníctvom pracieho čerpadla (6) cez drenáž (4) v smere zdola
nahor s odtokom vody cez prací žľab (7) do odtokovej sústavy (8).
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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka filtrácie vody so zásobníkom, ktoré je vhodné na zabezpečenie filtrovania vody do bazénov, pitnej vody aj odpadovej vody. Technické riešenie možno zaradiť do oblasti filtračnej techniky, jej príslušenstva a pomocných zariadení.
Doterajší stav techniky
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K najčastejším súčasným konštrukčným riešeniam filtrácie vody sa v súčasnosti zaraďuje spôsob filtrácie
vody prietokom cez uzavreté valcové tlakové filtre, pričom kvalita filtrovania závisí od filtračného média a
od filtračnej rýchlosti. Problematika konštrukčných riešení filtrácie vody je skúmaná na celosvetovej úrovni,
neustále dochádza k zdokonaľovaniu samotných filtračných jednotiek, prídavných zariadení aj celkových filtračných systémov, o čom svedčia aj patentové spisy, ako napríklad US4127485A opisujúci vákuový filter
určený do bazénov, ktorého základ tvorí čerpadlo nasávajúce vákuum za filtračným lôžkom, a úžitkové vzory
– CN204737823U, ktorý opisuje automatické filtračné zariadenie so spätným preplachom založené na princípe sedimentácie nečistôt umožňujúci spätný preplach priamo počas procesu čistenia a PUV 50001-2010,
ktorý opisuje gravitačný filter na odpadové vody, ktorý je špecifický sústavou vedľa seba usporiadaných tyčí
v hlavnom smere prúdenia odpadovej vody a v smere otočného čistiaceho zariadenia, zabezpečujúce optimálny tvar filtračnej plochy z hľadiska hydrodynamického odporu.
Podstata technického riešenia
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Podstata technického riešenia spočíva vo vytvorení konštrukčného riešenia zariadenia na filtráciu vody so
zásobníkom, ktoré je špecifické pretekaním vody samospádom cez filtračnú vrstvu so spodným odtokom,
jednoduchou montážou, pri ktorej nie sú potrebné veľké stavebné otvory na tlakové filtre, čím je zabezpečená
redukcia plochy potrebná na realizáciu konštrukčného riešenia, jednoduchou kontrolou spojenou s výmenou
filtračnej náplne a možnosťou aplikácie rozličných stavebných materiálov, akými sú napríklad betón alebo
plast. Zariadenie na filtráciu vody so zásobníkom pozostáva z potrubia na prívod vody, filtračnej nádoby, filtračného materiálu, drenážneho potrubia, čerpadla, pracieho čerpadla, pracieho žľabu a odtokovej sústavy.
Prostredníctvom aplikácie konštrukčného riešenia zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom sa zabezpečuje
eliminácia nečistôt nachádzajúcich sa vo vode.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1 je znázornený príklad konštrukčného riešenia zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom, ktoré
je špecifické pretekaním vody samospádom cez filtračnú vrstvu so spodným odčerpávaním cirkulačnými čerpadlami a zabezpečuje elimináciu nečistôt nachádzajúcich sa vo vode.
Príklady uskutočnenia
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Zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom pozostáva z potrubia 1 na prívod vody na dodanie potrebného
množstva tekutiny určenej na filtráciu, ktoré ústi do filtračnej nádoby 2, z ktorej sa privádza voda k filtračnému materiálu 3 zabezpečujúcemu filtrovanie vody prietokom v smere zhora nadol. Vyfiltrovaná voda odteká drenážnym potrubím 4 pomocou čerpadla 5. Regenerácia filtračného materiálu 3 prebieha prostredníctvom pracieho čerpadla 6 cez drenáž 4 v smere zdola nahor s odtokom vody cez prací žľab 7 do odtokovej
sústavy 8.
Primárnou funkciou zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom vhodného na filtrovanie vody do bazénov, pitnej vody aj odpadovej vody je zabezpečenie eliminácie nečistôt nachádzajúcich sa vo vode.
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Priemyselná využiteľnosť
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Zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom podľa technického riešenia je priemyselne využiteľné v rámci
zabezpečenia filtrácie vody do bazénov, pitnej vody, ako aj odpadovej vody. Toto konštrukčné riešenie zariadenia na filtráciu vody so zásobníkom zabezpečuje celej čistiacej jednotke variabilitu konštrukčných materiálov, akými sú napríklad betón alebo plast, jednoduchú kontrolu filtračnej náplne, jednoduchú vizuálnu
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kontrolu procesu prania filtra, jednoduchú výmenu filtračnej náplne a opravu alebo výmenu celého filtračného systému.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Zariadenie na filtráciu vody so zásobníkom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z potrubia
(1) na dodanie potrebného množstva vody určenej na filtráciu, ktoré je prepojené s filtračnou nádobou (2),
pričom vo filtračnej nádobe (2) je umiestnený filtračný materiál (3), ktorý je určený na filtrovanie vody prietokom v smere zhora nadol; v spodnej časti nádoby (2) sú umiestnené drenáže (4) na odtekanie odfiltrovanej
vody pomocou čerpadla (5) alebo gravitačne; z pracieho čerpadla (6), pracieho žľabu (7) a odtokovej sústavy
(8), ktoré sú navzájom prepojené a sú určené na regeneráciu filtračného materiálu (3).
1 výkres
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