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Inteligentní zákaloměr SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ 
… ideální nástroj pro flexibilní řízení délky filtračních cyklů otevřených filtrů 

SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ poskytuje nepřetržitě zcela on-line tyto 

informace:       
- Zákal vody za filtrem s rozlišením na +/- 0,001 FNU, s nulovým driftem (měří absolutně stabilně 

  a s plnou garancí zcela bezúdržbového provozu. 

- Průtok vzorku zákaloměrem s rozlišením na 0,01 l/min 

- Úroveň zanesení lože pískového filtru vyjádřená v procentech s rozlišením na 0,1% 

- Fázi filtračního cyklu vyjádřenou v procentech s rozlišením na 0,1% (po vyprání 0% a postupný 

  nárůst až do 100 % odpovídající  úrovni zanesení filtru vhodné pro vyprání)  

- Sumární informaci o stavu filtru (OK nebo VYPRAT) 

Poznámka: Úroveň zanesení filtru určuje zákaloměr inteligentním vyhodnocením průtoku vzorku zákaloměrem 

a z jeho poklesu od najetí čistého filtru po celou dobu jeho provozu až do úrovně zanesení filtru doporučené 

pro vyprání. Po vyprání filtru se průtok zákaloměrem opět sám vrátí na původní hodnotu bez potřeby 

jakéhokoliv zásahu obsluhy. 

 

Využijte nabídku zcela nezávazné a bezplatné dvouměsíční zápůjčky na vyzkoušení. Každou naši 

měřicí kampaň máte možnost pohodlně sledovat a vyhodnocovat v reálném čase díky GSM přenosu 

dat s přehlednou vizualizací v mobilu a PC (příklad vizualizace ze zápůjčky inteligentního zákaloměru 

SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ viz níže). 

 

 

Příklad měřených hodnot na začátku a konci filtračního cyklu 
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Přínosy prodloužení filtračních cyklů:  

A) Úspory provozních nákladů 

Eliminace předčasných praní znamená: 

- Úsporu elektrické energie na provoz dmychadel pracího vzduchu 

- Úsporu elektrické energie na provoz čerpadel prací vody  

- Úsporu nákladů na prací vodu (na praní se používá výstupní upravená voda,  jejíž úprava stále 

stejně jako úpravy výstupní pitné vody)  

- Úsporu nákladů za nákup surové vody a vypouštění odpadní vody z praní (pokud není odpadní 

voda z praní odsazována a vracena na přítok úpravny)  

- V případě vracení odsazené odpadní vody z praní je díky celkově menšímu objemu prací vody více 

času na její řádné odsazení a kvalita vracené vody může být často lepší než kvalita vody surové 

(úspora například díky potřebě nižší dávky koagulantu) 

B) Dosahování ještě vyšší kvality upravené vody  

- Je obecně známým faktem a dokazují to i námi prováděná detailní měření kvality vody, že kvalita 

vody za filtrem se obvykle od vyprání a zafiltrování postupně neustále zlepšuje (až do průniku 

nečistot před zanesením filtru) 

- Je škoda ukončit z hlediska účinnosti nejvíce efektivní část filtračního cyklu předčasným vypráním 

filtru.  

- Prodloužené filtrační cykly mají příznivý vliv prakticky na všechny kvalitativní parametry vody, 

včetně obávaného mikrobiálního oživení filtrované vody, což dokazují naše kampaně s využitím 

on-line průtokového cytometru BactoSense. Jsme připraveni Vám i toto prokázat měřicí 

kampaní. 
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