
Naplavno filtracijo s pomočjo diatomejske zemlje so med II. svetovno vojno za svoje potrebe pitnih vod 
razvile oborožene sile ZDA. Diatomejska zemlja (diatomaceous earth – angl., Kieselgur – nem.) filtrirno 
sredstvo v obliki finega prahu je organskega izvora iz milijone let starih skeletov alg diatomej. Kemično 
je to  SiO2 – kremen, ki je v vodi popolnoma nevtralen. Zaradi 90% poroznosti predstavlja diatomejska 
zemlja pri enormni filtrirni površini mali odpor pretoka. S  souporabo aktivnega oglja ter dezinfekcijskega 
sredstva predstavlja najbolj sofisticiran ter ekonomsko upravičen način filtracije. 

Princip delovanja: 

Faza filtracije

Faza pranja filtra / regeneracija - impulz

Faza naplavljanja / cirkulacija

Avtomatizacija:

Uporaba :

Z dodatkom aktivnega oglja v prahu se prečistijo raztopljene 
oksidativne substance. 1 gram aktivnega oglja v prahu ima 
približno 600 m2 notranje površine (polovica površine  
olimpijskega bazena)!

Skelet diatomeje, s porami velikimi 0,05 μ (je 0,00005 
mm), omogoča velik filtrski potencial tega načina  
prečiščevanja. Filtracija s pomočjo diatomejske zemlje 
lahko doseže ostrino celo do 0,1 mikrona, kar omogoča 
odstranjevanje večine organskih nečistoč ter bakterij 
(več kot 95%) ter  s tem bistveno zmanjša potrebo po kloru, 
kot dezinfekcijskem sredstvu. Dodatna kemična sredstva 
kot so npr. flokulanti niso potrebna, kar samo še povečuje 
intaktnost vode. 

Princip naplavne filtracije, kot je filtracija z diatomejsko  
zemljo, bazira torej na mikroporoznosti diatomov 
(radiolavia silica). Zato je že tanek filtrirni sloj (2-3 mm) 
dovolj, da se doseže izjemno visoka stopnja čistosti. Ta 
način filtriranja je prevzel splošen izraz »poliranje vode«. 

V fazi filtracije filtrska črpalka sesa vodo iz kompenzacijskega 
bazena in jo tlači v filtrsko posodo. Voda vstopa na dnu 
filtra in teče skozi filtrsko posodo od spodaj navzgor. Pri 
pretoku skozi sloj filtrirnega sredstva, naplavljenega na 
filtrski mrežici, se očisti nečistoč, ki so prisotne v vodi. Tako 
filtrirana voda izstopa na vrhu filtra in se transportira v 
bazen. Lopute A, FE in FA so pri filtriranju odprte, ostale 
pa zaprte.
 

Pranje filtra je potrebno, ker se na naplavljenem filtrirnem 
sredstvu odlagajo nečistoče, zaradi česar se zmanjša 
pretok skozi filter. V fazi pranja filtra filtrska črpalka sesa 
vodo iz kompenzacijskega bazena ter jo tlači v filtrsko 
posodo. Voda vstopa na zgornji strani posode ter teče 
navzdol. Pri prehodu skozi filtrske svečke na svoji poti 
izbije iz filtrirnih mrežic naplavljeno filtrirno sredstvo, 
ter ga skupaj z nečistočami odplavi v kanalizacijo.  
Lopute A, R in I so pri pranju filtra odprte, ostale lopute 
so zaprte. Za še učinkovitejše pranje so v filtru dodatno 
vgrajene šobe za visokotlačno pranje.

Po končanem pranju filtra nastopi faza naplavljanja 
filtrirnega sredstva na filtrske svečke. V tej fazi filtrska 
črpalka sesa vodo iz same filtrske posode ter jo tlači 
nazaj. Na ta način se ustvari zaprt tokokrog. Pri tem sesa 
pripravljeno filtrirno sredstvo iz rezervoarja filtrirnega 
sredstva ( RFS ) in ga pri pretoku skozi svečke naplavlja na 
filtrirne mrežice. Faza naplavljanja traja toliko časa, da se 
voda zbistri. V fazi naplavljanja so odprte lopute Z, E in 
FE ter ventil na posodi rezervoarja filtrirnega sredstva, 
ostale lopute so zaprte. 

Vsi IPR filtri so popolnoma avtomatizirani, z možnostjo ročnega upravljanja, ter z izhodi na komandni omari za 
priključitev na centralni računalniški sistem.
Vgrajena avtomatika skrbi za prilagajanje sistema pri vsaki obremenitvi, kar zagotavlja trajen kontinuiran pretok.  
Programiran krmilnik upravlja elektropnevmatske lopute, frekvenčno vodene črpalke, ter ostale agregate sistema.  
Nadzirajo se vsi potrebni pogoji za pravilno delovanje. Čelna  stran  elektrokomandne omare je opremljena s sinoptično 
shemo, na kateri se le ti signalizirajo. Lahko so tudi priključeni na PC–ju z grafičnim prikazom SCADA, kot samostojen 
centralni nadzorni sistem (CNS) ali pa kot del nekega že obstoječega sistema na objektu. Po želji opremimo el.  
komandno omaro tudi s “touch display-em”, z nadgradnjo sistema z dodatnimi efekti v bazenih, avtomatsko zamenjavo 
filtrskega medija v filtru, ter vgradnjo visokotlačnega sistema pranja filtrskih elementov.
Filtrski sistemi so izdelani v skladu z DIN 19624. Filtrske posode so izdelane iz AISI 316 ali iz umetnih mas.

Uporablja se tam, kjer so zahteve izjemno visoke: 
v kemični,  farmacevtski  ter  prehrambeni  industriji – posebej  
v industriji piva in vina. 
S souporabo reverzne osmoze se naplavna filtracija 
uporablja tudi za pridobivanje komunalne pitne vode iz 
slane vode ( Florida – ZDA), za odstranjevanje  planktona 
iz jezerskih vod, kakor tudi za pripravo vod bazenskih 
kompleksov.
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Delovanje in prednosti avtomatskega naplavnega filtrskega sistema IPRNaplavna (de) filtracija – IPR filtrski sistemi

• Popolna avtomatizacija – tudi zamenjava filtrskega sredstva je avtomatizirana,
• bistveno manjša poraba vode za pranje filtra, zaradi uporabe posebnega sistema visokotlačnih pralnih šob,
• patentiran »click« sistem vpenjanja filtrskih elementov omogoča eni sami osebi enostavno in hitro zamenjavo le teh brez posebnega orodja, 
• velika (DN 600mm) servisna vstopna odprtina s pokrovom iz prozornega plexi stekla, ki omogoča izjemno jasen vpogled dogajanja v notranjosti filtra,
• po želji kupca je sistem opremljen z brezžičnim daljinskim upravljanjem,
• za servisiranje ni potrebno dvigalo,
• veliko manjši prostor za vgradnjo sistema in manjši kompenzacijski bazen,
• manjša poraba energentov in kemičnih sredstev za obdelavo vode,
• možnost izbire materialov,
• nižji investicijski in obratovalni stroški.

Pomembnejši referenčni objekti različnih 
filtrskih tehnologij:
• Terme Čatež (tlačna naplavna filtracija),
• Hotel Diamant Poreč (tlačna peščena filtracija),
• Pinga II Tuzla jezero in slapovi (vakuumska peščena filtracija),
• Gradska fontana Tuzla (mehanska tehnologija),
• Privatni bazen (hidrociklonska filtracija)

Prednosti IPR filtrskih 
sistemov v primerjavi z 
večino primerljivih te vrste 
v svetu:

big big

big big



Bazenska tehnika, priprava vod, fontane
• zastopstva
• svetovanje
• projektiranje
• izvajanje
• servisiranje

Filtrski sistemi (filtrske posode iz  
umetnih mas ali kovinske izvedbe)
• naplavni tlačni ali vakuumski
• peščeni tlačni ali vakuumski 
  (vertikalna ali horizontalna izvedba)
• mehanski tlačni ali vakuumski
• hidrociklonski
• ultrafiltracija
• reverzna osmoza

Dezinfekcijski sistemi – primarni
• ionizacija
• UV žarki
• ozon
• ultrazvok
• drugo

Dezinfekcijski sistemi – depojni
• klor (plinski, tekoči, tablete, granulat)
• klor dioksid
• utekočinjeno srebro
• drugo

 OPOMBA: Priključke na filtru in cevni sistem je možno v določeni meri prilagoditi obliki filtrske postaje (strojnice)!

   Priključke na filtru in cevni sistem je možno v določeni meri prilagoditi obliki filtrske postaje (strojnice)!     
 * Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb!
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