
 
Кокосове активоване вугілля (CS-HАC) використовується в багатьох областях водопідготовки,
що вимагають зниження хлору, присмаків і запаху.

Гранульоване активоване вугілля фірми 
Clack призначено для зниження присмаків, 
запахів і сорбції розчинених органічних і 
хімічних речовин в комунальному та 
промисловому водопостачанні. Воно 
виготовлено з добірної шкаралупи 
кокосових горіхів за-для отримання високої 
щільності і є міцним гранульованим 
продуктом, який здатний витримувати 
стирання і динаміку пов'язані з  зворотним 
промиванням і механічною обробкою. 
Процес активації ретельно контролюється, 
щоб   виробляти продукт з виключно 
високою площею внутрішньої поверхні і 
оптимальним розміром пір для адсорбції в 
широкому діапазоні речовин з низькою 
молекулярною масою, органічних 
забруднювачів і окислювачів, таких, як хлор 
і озон.
Однією з найбільш використовуваних 
функцій CS-HAC є зниження небажаного 
присмаку і запаху присутнього в сильно 
хлорованій воді. CS-HAC протягом багатьох 
років успішно бореться із
зменшенням вільного хлору. Кінцевим 
продуктом є чиста, свіжа вода без 
неприємного смаку й запаху.

Для досягнення максимальної ефективності 
активоване вугілля в процесі адсорбції має 
мати якомога більшу площу поверхні в як 
найменшому об'ємі. Це необхідно, оскільки 
швидкість адсорбції пропорційна величині 
площі поверхні адсорбувальної речовини. 
CS-НАС має площу поверхні 1050 квадрат-
них метрів на грам. Це призводить до 
високої ефективності і більшої економності 
системи. Clack протягом багатьох років 
використовує  активоване вугілля в якості 
фільтрів попередньої обробки перед 
іншими системи очищення води, а також 
для індивідуальної обробки та видаленню 
конкретних домішок.
CS-НАС вимагає періодичної зворотної 
промивки для видалення накопиченого 
бруду і повторного відновлення робочої 
ємності фільтруючого шару. CS-НАС має 
надзвичайно високий потенціал, але 
повинен бути замінений, коли фільтруючий 
шар втратить здатність видаляти смак і 
запаху. CS-НАС може бути використаний в 
будь-яких побутових і промислових 
системах.

ПЕРЕВАГИ

  CS-HAC  є чудовим матеріалом для 
видалення неприємного смаку, запаху і 
сорбції органічних речовин. Він може 
використовуватись в широкому 
діапазоні ph.

  Велика площа слугує запорукою високої 
продуктивності і ефективністі. 

  Збалансована структура пор підвищує 
ефективність сорбції.

  CS-HAC має дуже міцну структуру, що 
перешкоджає механічному зношенню.

  CS-HAC має дуже низьку зольність

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

  Колір: чорний
  Розмір комірки: 12 х 40
  Густина: 0,45 г/см³
  Ефективний розмір: 0.55-0.75 мм
  Зольність: 2,5%
  Йодний номер: 1000 мг / г
  Волога у вигляді ущільнених: 3%
  ph 10

СЕРТИФІКАТИ 

  NSF / ANSI Стандарт 61 

УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ

  У воді не повинно бути зважених 
частинок та нафтопродуктів.

  Вода не повинна бути каламутною і 
містити залізо що забезпечить макси-
мальний термін служби.

  ph води: широкий діапазон.
  Мінімальна висота шару: 65-75 см
  Вільний простір: 50% від товщини шару 

(мін.)
  Робоча швидкість потоку: 200 л,хв,  

через кв.м
  Зворотній промивка витрата: 400-500 

л,хв,  через кв.м
  Розширення шару при зворотній 

промивці: 30-40% висота шару
  Перед експлуатацією потрібно провест-

ти зворотну промивку.



ORDER INFORMATION
Part No. Description Cu. Ft./Bag Wt./Cu. Ft.* Bags/Pallet Weight/Pallet Pallet Dimensions

(Calgon Carbon Corporation) 

Service Flow Pressure Drop

Flow Rate
(Gallons per Minute/Square Foot of Bed Area)
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Backwash Bed Expansion
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Dechlorination of Water (pH 7, 21°C)
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Coconut Shell-High Activated Carbon (CS-HAC) 
is manufactured by 

Calgon Carbon Corporation
or  

TEMPERATURE

40
°F

 (4
°C

)

60
°F

 (1
6°C

)

80
°F

 (2
7°C

)

TE
M

PE
RA

TU
RE

40
°F

 (4
°C

)
60

°F
 (1

6°
C)

80
°F

 (2
7°

C)

PHONE (608) 846-3010  FAX SALES /CUSTOMER SERVICE FAX (800) 755-3010www.clackcorp.com


