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FILTR PODWŁAZOWY służy do eliminowania uciążliwych oraz szkodliwych gazów występujących
w kanalizacji sanitarnej, m.in. w przepompowniach, w szambach oraz oczyszczalniach ścieków. Montowany
jest w studzienkach kanalizacyjnych i rewizyjnych bezpośrednio pod pokrywą włazu. Każdy filtr fabrycznie
wyposażony jest w uchwyty montażowe do osadzenia go na obwodzie ramy głównej włazu. Gumowy
fartuch uszczelnia przestrzeń pomiędzy korpusem filtra, a ścianą studzienki, co eliminuje dodatkowe prace
uszczelniające.
Uwalnianie gazów od odorów, z jednoczesną redukcją stężenia chemicznie czynnych komponentów:
amoniaku, merkaptanów, amin, składników zawierających siarkę, itp., następuje w złożu filtrującym,
wypełniającym wkład filtra.
COROL stosuje różne technologie, tworzące bariery antyodorowe:
• CFB filtr biologiczny wypełniony wyselekcjonowaną biomasą,
• CFW filtr węglowy ze specjalnie preparowanym węglem aktywnym,
• CFM filtr biologiczno - węglowy z biomasą oraz węglem aktywnym.
Filtr działa bezpośrednio po zamontowaniu, poprawia komfort użytkowania instalacji kanalizacyjnych,
stanowiąc skuteczne rozwiązania na długie lata.
• FILTR BIOLOGICZNY typ CFB
Filtr biologiczny posiada wypełnienie wkładu w postaci
wyselekcjonowanej biomasy, dostosowanej do indywidualnych
wymagań jakościowo/ilościowych oczyszczanych gazów. Jako materiał
filtracyjny najczęściej stosuje się włókno z orzechów kokosowych,
korę oraz zrębki drewna. Materiał ten jest dodatkowo poddawany
obróbce mikrobiologicznej i mechanicznej, aby zoptymalizować
jego właściwości filtracyjne.
• FILTR WĘGLOWY typ CFW
Filtr węglowy jest zaliczany do grupy suchych filtrów fizykochemicznych. W filtrach tych substancją absorbującą odory oraz aktywne
związki chemiczne powstające w kanalizacji jest wysokiej jakości
węgiel aktywny. Zwiększona zdolność sorpcyjna wobec odorantów
jest uzyskiwana dzięki wymieszaniu z węglem aktywnym związków
chemicznych. Odpowiednio dobierane materiały filtrujące, dają
gwarancję długotrwałej pracy przy zachowaniu wysokiej wydajności.
• FILTR BIOLOGICZNO-WĘGLOWY typ CFM
Filtr biologiczno-węglowy wypełniony jest odpowiednio dobraną
biomasą oraz specjalnie impregnowanym węglem aktywnym. Proces
neutralizacji odorów i szkodliwych związków zawartych w gazach
odlotowych odbywa się dwustopniowo. Gazy przepływające przez
złoże biologiczne przy udziale mikroorganizmów podlegają procesom
biochemicznym, a w wyniku kontaktu z węglem wchodzą w reakcje
fizykochemiczne, co powoduje, że zostają uwolnione od szkodliwych
związków.
Dobór biomasy oraz gatunku impregnatu węgla aktywnego jest
wynikiem analizy składu złowonnych gazów odlotowych.
Dla wszystkich typów filtrów istnieje możliwość zastosowania łapacza piasku, który może być zamontowany
niezależnie, jak również wyjmowany i oczyszczany bez demontażu filtra.
Trwałość materiału filtracyjnego zależy od warunków pracy i przeciętnie wynosi około 2-3 lat.
COROL od wielu lat prowadzi badania w zakresie eliminacji odorów pochodzących z instalacji komunalnych,
przemysłowych i innych. Zdobyte doświadczenia przekładają się na skuteczne rozwiązania istniejących
problemów, zgodnie z obowiązującymi normami oraz potrzebami użytkowników.
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