
Фільтраційний бак для 
громадських басейнів



Контейнер общественного фильтра 

Дуже простий в 
обслуговуванні завдяки 
легкій кришці (наприклад, 
діаметр Ø 400: 6,2 кг).

Варіанти підключення 
чистої води з 
фланцевими 
з'єднаннями зі 
склопластику згідно з 
DIN 2501

Фільтраційний бак 
„TYP 7010/7050” 

BEHNCKE - технологія громадських фільтрів. 
Найвищі стандарти якості.
Зроблено в Німеччині.

Технологія фільтрації є найважливішою частиною 
процесу очищення води - особливо в секторі 
громадських басейнів, вона вимагає дотримання 
найвищих стандартів якості та функціональної безпеки 
при повному дотриманні відповідних директив, директив 
та законів про гігієну. Сертифікована відповідно до DIN 
EN ISO 9001: 2000 і заснована на багаторічному досвіді 
роботи в секторі питної води, технічної води та 
плавальних басейнів, BEHNCKE володіє інженерними 
навичками, що добре зарекомендували себе, і тому 
може надати новітні технологічні процеси. Навіть 
виробничі вимоги, встановлені іноземними стандартами, 
переконливо свідчать про надзвичайно високі технічні 
вимоги до продукції BEHNCKE у всьому світі. Інтенсивні 
та постійні оцінки у всіх секторах також гарантують 
конкурентну перевагу щодо технічних характеристик 
розробки якісних фільтрувальних контейнерів BEHNCKE.

Інноваційна та функціональна технологія 
фільтрації від BEHNCKE вже відповідає 
екологічним та економічним вимогам 
завтрашнього дня. 

На основі екологічних розробок
останніх років, інженери BEHNCKE все більше 
уваги приділяють екологічно чистим та надійним 
технологіям.

Таким чином, функціональна технологія, що фільтрує, 
від BEHNCKE, з одного боку, знижує споживання енергії 
та води, а також зводить до мінімуму використання 
відповідних хімікатів. Спеціально для великого об'ємних 
процесів фільтрації, це пропонує ефективний та 
розумний спосіб значно знизити економічні 
експлуатаційні витрати та забезпечити екологічну 
стійкість, особливо з урахуванням суворих 
муніципальних та суспільних вимог.

Контейнер фільтра TYP 7010/7050 відповідає 
стандарту та може витримувати винятковий 
тиск до 10 бар за запитом.

Серія «7010/7050» розроблена як одношаровий / 
багатошаровий фільтруючий контейнер для 
громадського сектора, а «TYP 7050» - як озоностійкий 
варіант відповідно до DIN 19605/19643/18820. 
Контейнери виготовлені з високоякісної поліефірної 
смоли, армовані скловолокном із ПВХ-вкладишем 
(твердим, непластифікованим) у циліндричному корпусі 
та герметизовані зовні верхнім шаром. Відповідно до 
DIN 19643, висока стійкість до хімічної корозії від усіх 
комбінацій процесів забезпечується за допомогою 
випробувань KSW (сертифікат випробувань для 
використання у плавальних басейнах) та KTW 
(сертифікат випробувань для використання з питною 
водою) та робочого листа W 270, виданого DVGW.



Постійний контроль якості 
завдяки електромагнітному 
виміру товщини стінок 
кожного компонента. 
Інноваційне дюзове
з трубчастими повітряними 
форсунками із 
самоочищенням.

Безкомпромісний дизайн для фільтрації  
великих обсягів. Підходить для питної 
води та має п'ятирічну гарантію.

Відповідно до Директиви з обладнання, що 
працює під тиском (EC 92/23), DIN 19605/19643 
фільтри для високоякісної питної води та води для 
басейнів виготовлені з армованого скловолокном 
пластику
(GFRP) та видають сертифікат перевірки після 
початкового випробування вище за робочий тиск 
2,5 або 3,25 бар.

Фільтри у стандартних контейнерах діаметром від 
600 мм до 3000 мм мають не лише важливі 
сертифікати гігієнічних випробувань.
(сертифікат випробувань для використання у 
плавальних басейнах) та KTW (сертифікат 
випробувань для використання з питною водою), а 
також дуже суворі правила гігієни. сертифікат 
відповідно до робочого листа
W 270, випущений DVGW відповідно до 
Федерального стандарту для басейнів. 
Циліндричний кожух також має термопластичне 
покриття (хімзахисний шар згідно DIN 18820) з ПВХ 
(твердий, непластифікований) товщиною 3 мм, 
який з'єднаний з несучим ламінатом. Таким чином, 
внутрішнє облицювання гарантує, що фільтруючий 
матеріал, абсолютно не стирається. Відповідно до 
DIN 19605 ложе сопел з'єднане з піднятою 
кромкою нижньої основи, а опора для насадки 
складається із зразків ПВХ без надрізу діаметром 
Ø 60 мм.
(1400 контейнера D). Шар форсунок можна 
повністю оглянути та перевірити через нижній люк. 
Неодмінною умовою стабільності для цього 
розміру є відповідна кількість та діаметр трубок, 
що підтримують (залежно від статичного 
розрахунку). Стійкі до гідролізу просвердлені 
отвори сопел закладені в твердий пластиковий 
шар сопел та виконані у вигляді самоочисних 
змінних трубчастих сопел для повітря.

Конструкція сталевих 
ніжок із опорними 
вставками, які міцно залиті 
в основу матриці, 
включаючи опорні плити та 
міцні поперечні розпірки 
для транспортування за 
допомогою вилкового 
навантажувача.

Основа (з ST 37) загрунтована та покрита пластиком 
при використанні TYP 7010/7050. Опорні вставки ніжок 
закладені та з'єднані з піднятим краєм контейнера з 
урахуванням компенсації матеріалу. Підставу можна 
вкоротити або поділити.

Опціонально: індивідуальні кольори, регульована 
висота конструкції, установка на відкритому повітрі, 
окремий контейнер для фільтра, ламінування на місці, 
спеціальні розміри та індивідуальні конструкції для 
тиску до 10 бар (!). Додатково можна гнучко 
розташувати люки, оглядові вікна та прожектори.

TYP 7010/7050 - просте обслуговування та 
встановлення робить його переможцем, 
незважаючи на його значні розміри.

Чотири шпильки V2A з рим-гайками міцно залиті у 
верхній поверх, тому його можна піднімати та 
транспортувати за допомогою крана. З метою технічного 
обслуговування та контролю на циліндричному корпусі 
передбачено люк, а у верхній підставі також передбачено 
цільнопластиковий люк овальної форми з фіксатором 
відповідно до заводського стандарту. Завдяки легкій 
конструкції кришки люка її може легко встановити одна 
людина.
Ще один службовий отвір передбачено на нижній основі 
у вигляді люка овальної форми з фіксатором (починаючи 
з D 1200).



Бак фільтра 
„TYP 7010/7050“ 
Огляд технічних даних

  Одно- та багатошарові фільтрувальні контейнери TYP 7010/7050 - Технічні характеристики 

Висота корпусу 1700 мм, діаметр Ø 600 мм - 1800 
Внутрішній DN Ø 600 мм Ø 800 мм Ø 1000 мм Ø 1200 мм Ø 1400 мм Ø 1600 мм Ø 1800 мм
Зовнішній DN Ø 630 мм Ø 830 мм Ø 1050 мм Ø 1260 мм Ø 1460 мм Ø 1660 мм Ø 1860 мм
Висота 2300 мм 2450 мм 2600 мм 2600 мм 2700 мм 2800 мм 2850 мм 
Вага - порожній (прибл.) 147 кг 20 кг 328 кг 489 кг 527 кг 648 кг 823 кг 
Продуктивність (при 
швидкості фільтрації 30 м/год) 

9 м3/год 15 м3/год 24 м3/год 34 м3/год 47 м3/год 61 м3/год 77 м3/год 

Продуктивність (при швидкості 
фільтрації 50 м/год)

14 м3/год 25 м3/год 39.5 м3/год 56.5 м3/год 77 м3/год 100.5 м3/год 127 м3/год 

Робочий тиск 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Випробувальний тиск 3,575бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 

Висота корпусу 1700 мм, діаметр Ø 2000 мм - 3000 мм 
Внутрішній DN Ø 2000 мм Ø 2200 мм Ø 2400 мм Ø 2600 мм Ø 2800 мм Ø 3000 мм
Зовнішній DN Ø 2060 мм Ø 2260 мм Ø 2460 мм Ø 2670 мм Ø 2870мм Ø 3075 мм
Висота 2970 мм 3200 мм 3200 мм 3300 мм 3400 мм 3400 мм 
Вага - порожній (прибл.) 1148 кг 1280 кг 1656 кг 1778 кг 1931 кг 2027 кг 
Продуктивність (при 
швидкості фільтрації 30 м/год)

95 м3/год 114 м3/год 136 м3/год 160 м3/год 185 м3/год 213 м3/год 

Продуктивність (при швидкості 
фільтрації 50 м/год)

157 м3/год 190 м3/год 226 м3/год 265.5 м3/год 307.5 м3/год 353.5 м3/год 

Робочий тиск 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Випробувальний тиск 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 

Висота корпусу 2000 мм, діаметр Ø 600 мм - 1800 мм 
Внутрішній DN Ø 600 мм Ø 800 мм Ø 1000 мм Ø 1200 мм Ø 1400 мм Ø 1600 мм Ø 1800 мм
Зовнішній DN Ø 630 мм Ø 830 мм Ø 1050 мм Ø 1260 мм Ø 1460 мм Ø 1660 мм Ø 1860 мм
Висота 2600 мм 2750 мм 2900 мм 2900 мм 3000 мм 3100 мм 3150 мм 
Вага - порожній (прибл.) 153 кг 214 кг 339 кг 503 кг 545 кг 671 кг 851 кг 
Продуктивність (при 
швидкості фільтрації 30 м/год)

9 м3/год 15 м3/год 24 м3/год 34 м3/год 46 м3/год 60 м3/год 76 м3/год 

Продуктивність (при швидкості 
фільтрації 50 м/год)

14 м3/год 25 м3/год 39 м3/год 57 м3/год 77 м3/год 100 м3/год 127 м3/год 

Робочий тиск 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Випробувальний тиск 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 

Висота корпусу 2000 мм, діаметр Ø 2000 мм - 3000 мм 
Внутрішній DN Ø 2000 мм Ø 2200 мм Ø 2400 мм Ø 2600 мм Ø 2800 мм Ø 3000 мм
 Зовнішній DN Ø 2060 мм Ø 2260 мм Ø 2460 мм Ø 2670 мм Ø 2870 мм Ø 3075 мм
Висота 3270 мм 3500 мм 3500 мм 3600 мм 3700 мм 3700 мм 
Вага - порожній (прибл.) 1181 кг 1287 кг 1702 кг 1831 кг 1991 кг 2095 кг 
Продуктивність (при 
швидкості фільтрації 30 м/год)

94 м3/год 114 м3/год 136 м3/год 160 м3/год 185 м3/год 212 м3/год 

Продуктивність (при швидкості 
фільтрації 50 м/год) 

157 м3/год 190 м3/год 226 м3/год 265 м3/год 308 м3/год 353 м3/год 

Робочий тиск 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 

Випробувальний тиск 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 3,575 бар 




