
AFM®  
 Mediu Activat de Filtrare realizat din sticlă verde 

 

 
AFM® depășește cu mult performanța nisipului de cuarț și sticlă 

1. Apă limpede ca cristalul: AFM® filtrează mult mai fin decât nisipul de cuarț sau sticlă. 
La o viteză de filtrare de 20 m/h se realizează o filtrare nominal de 5 microni fără 
floculare – AFM® filtrează cu cel puțin 30% mai multe substanțe organice decât nisipul 
proaspăt de cuarț sau sticlă. Cu o coagulare și floculare optimizate cu APF și ZPM se 
poate realiza o filtrare nominală de mai puțin de 0,1 microni. 

2. Un consum mai scăzut de clor înseamnă mai puțini produși secundari ai reacției 
cu clor: clorul este un dezinfectant excelent. Însă în reacție cu substanțele organice și 
anorganice produce de asemenea produși secundari de reacție nedoriți, nocivi, cum ar 
fi tricloramina și THM. Cu cât se consumă mai mult clor, cu atât se produc mai mulți 
produși secundari de reacție. Cu AFM® putem îndepărta cu mult mai multe substanțe 
decât cu nisipul sau nisipul de sticlă. Acest lucru se aplică in special în legătură cu 
coagularea și flocularea. Tot ce poate fi filtrat și îndepărtat în procesul de spălare în 
contracurent un trebuie să fie oxidat. Cu cât este mai bună filtrarea, cu atât e mai 
scăzut consumul de clor și se produc mai puțini produși secundari de dezinfectare. 

Ce este AFM®? 
AFM® înseamnă  Material Activ de Filtrare, un mediu revoluționar de filtrare produs din sticlă 
verde dezvoltat și realizat de către Dryden Aqua AFM® depășește performanța  nisipului de cuarț și sticlă filtrând cu aproximativ 30 % mai 
multe substanțe organice  
AFM® este bio-rezistent și auto-sterilizator ceea ce înseamnă că nu se formează biofilm în patul filtrului. Această caracteristică importante face sistemul piscinei mai sănătos, ecologic 
și mai economic  AFM® a fost utilizat cu succes în peste 100.000 de piscine publice și private din toată lumea AFM® este produs conform standardelor ISO 9001-2008 și este un material de filtrare 
certificat conform standardelor europene pentru apa potabilă AFM® este marcă înregistrată și este produs exclusive de către Dryden Aqua 



3. Biorezistent – nu este loc de bacterii, virusuri și alți agenți patogeni: nisipul este 
un bun filtru mecanic însă este și un teren ideal de înmulțire pentru bacterii. În doar 
câteva zile fiecare grăunte de nisip este colonizat de către bacterii. Acestea formează 
imediat mucus pentru a se proteja de dezinfectant. În acest așa-numit biofilm trăiesc 
comunități întregi de bacterii și alți patogeni – inclusiv Legionella. Dacă un aveți film 
organic în filtrul dumneavoastră un aveți nici Legionella. 

4. Fără tricloramină și fără miros de clor: bacteriile din biofilm transformă ureea în 
amoniac, care apoi reacționează cu clorul formând cloramină anorganică (mono, di- și 
tricloramină). Tricloramina cauzează mirosul neplăcut de clor și este și un pericol grav 
pentru sănătate. Însă dacă nu sunt prezente bacterii heterotrofe, ureea rămâne în apă. 
Ea reacționează cu clorul formând inofensiva uree clorinată. Fără biofilm – fără 
tricloramină – fără miros de clor. 

5. Funcția filtrului rămâne bună cu AFM® timp de mulți ani: Absența biofilmului în 
filtrul AFM® înseamnă de asemenea și absenta canalelor care să perturbe funcția 
filtrului. Datorită contaminării filtrului, performanța filtrelor cu nisip se deteriorează 
dramatic după 6-12 luni în ciuda spălării frecvente în contracurent. Performanța 
AFM® rămâne constant ridicată timp de mulți ani. 

 
Piscină adăncă de 3m, turbiditate zero, raza de vizibilitate 25m.  
Cum supraviețuiesc bacteriile într-o piscină? 
Bacteriile se lipesc și se dezvoltă pe majoritatea suprafețelor. 
Clorul de 50 ppm nu poate penetra biofilmul, care este suficient de stabil pentru a proteja 
bacteriile.  
Bacteriile secretă un mucus pentru a se proteja de oxidarea cu clor.  
Bacteriile aderă la suprafețe (pereți, podea, conducte și în special medii de filtrare). 



Filtru cu nisip 
                         Zone anoxe în patul filtrului 
Canale în patul filtrului             
 
 
Ce face AFM® atât de eficient? 

1. Sticlă verde curată: Materia primă utilizată pentru AFM®  trebuie să aibă o calitate 
foarte specifică a sticlei. AFM®  este produs doar din sticlă verde pură, care este 
singurul tip de sticlă ce are proprietățile chimice și fizice necesare pentru ca AFM®  să 
fie auto-sterilizator. 

2. Proprietăți hidraulice ideale: Materia primă este spartă în bucăți cu mărime și formă 
optime. Forma corectă este crucială pentru caracteristicile hidraulice deosebite ale 
AFM®. Bilele (mărgelele sau perlele de sticlă) și plăcile un sunt potrivite pentru aplicații 
cu apă curată. Din motive de securitate, nu se permite prezența cioburilor periculoase 
de sticlă în materialul filtrului. Procesul nostru de manufacturare certificat ISO asigură 
acest lucru. 

3. Procesul de activare: Procesul de activare AFM® creează o structură poroasă cu o 
suprafață catalitică imensă. În mod normal sticla pisată sau nisipul are o suprafață de 
acțiune de 3.000 m2 per m3 însă AFM® activat are o suprafață de acțiune de peste 
1.000.000 m2 per m3, o suprafață de peste 300 de ori mai mare pentru adsorbție și 
reacții catalitice. Grupurile hidroxil de la suprafață ii dau AFM® o sarcina puternic 
negativă cunoscută drept potențial zeta, care atrage metalele grele și moleculele 
organice. În prezența oxigenului sau a agenților de oxidare suprafața catalitică 
generează radicali liberi ce fac ca AFM® să fie auto-sterilizator și îl protejează 
împotriva bacteriilor. 

Sistemul Integrat Dryden Aqua (DAISY) a fost dezvoltat cu scopul de a elimina produșii 
secundari periculoși ai dezinfectării.  



 
1. Filtrare cu AFM 
2. Coagulare și floculare cu APF și ZPM 
3. Oxidare catalitică cu ACO și ZPM 

 
 
 

 
 
Comparație cuarț, nisip de sticlă și AFM® 

 AFM® are aproximativ de 300 de ori mai mare suprafață 
decât cuarțul sau nisipul de sticlă.  
 
 
 
 
 

Comparație m2 per m3 
 
 
 

O privire asupra beneficiilor dumneavoastră  
Apă limpede ca cristalul - AFM® filtrează cu cel puțin 30 % mai bine decât siliciul sau nisipul de sticlă. 
Consum scăzut de clor – Nu tot ceea ce este filtrat trebuie oxidat. 
Fără miros de clor: Fără bacterii heterotrofe înseamnă fără tricloramină și deci fără mirosul neplăcut și nociv de clor 
Fără Legionella: Legionella și mulți alți patogeni se dezvoltă sub protecția biofilmului.  Fără biofilm înseamnă fără Legionella.   
Ecologic și economic – AFM® și sistemul integrat Dryden Aqua economisesc resurse 
precum apa, clorul și energia.  



Concluzia: 
Chimia sticlei, forma particulelor și mai ales procesul de activare oferă AFM®  proprietățile importante necesare unei performanțe superioare filtrelor cu nisip sau nisip din sticlă. 
Suprafața extinsă are o puternică sarcină negative pentru adsorbția substanțelor organice și a 
particulelor mici. Suprafața conține și catalizatori de oxizi de metal care produc radicali liberi creând astfel un potențial redox ridicat. Prin urmare AFM®  este auto-dezinfectant. 
AFM® previne stabilirea bacteriilor, ceea ce îl face un material de filtrare unic, bio-rezistent 
 

 
 
 
Date tehnice ale AFM® 
Care este stratificarea recomandată a AFM®? 
Dacă utilizați în prezent nisip sau nisip de sticlă, pur și simplu înlocuiți-le cu AFM®. Greutatea 
specifica a nisipului este de 1450 kg/m3 iar greutatea specifica a AFM® este de 1250 
kg/m3, deci se necesită cu aproximativ 20% mai puțin AFM® conform greutății.  
De exemplu: filtrul dvs. are 150 kg de nisip, deci se necesită doar 125 kg de AFM®. 
AFM® se furnizează în 3 mărimi diferite ale particulelor după cum urmează: 
AFM® particula 0 = mărimea particulelor  0,25 până la 0,5 mm  
AFM® particula 1 = mărimea particulelor 0,4 până la 1 mm  
AFM® particula 2 = mărimea particulelor 1 până la 2 mm  
AFM® particula 3 = mărimea particulelor 2 până la 4 mm  



 
Particula 2 poate fi utilizată pentru filtre mai mici de 1000 mm în diametru în loc de particula 3. De 
asemenea pentru toate filtrele DIN cu placă de duză, particula 3 se poate inlocui cu particula 2.  
Criterii operaționale:   
Viteza recomandată de filtrare:                    15 – 30 m/h 
Purgarea aerului:                                              60 – 100 m/h 
Clătire:                                                                40 – 50 m/h 
Expansiunea dorită a patului filtrului:           cel puțin 15% 
 
Specificații AFM® de particula 1: 
Greutate specifică: 1250 kg/m3 
Mărime efectivă: 0,46 mm 
Duritate: >7 moh Sfericitate: >0,8 Rotunjime: >0,6 Coeficientul de uniformitate: <1,5 până la 1,7 
Raza secțiunii transversale: 2 pana la 2,4 
Gravitație specifică: 2,4 kg/l 
Puritate: 99,95% 
Energie conținută: <65 kwh/t 
Densitatea patului filtrului: 1,25 kg/l Material organic: <50 ppm  

Compoziție chimică în %: 
Siliciu 72 Calciu 11 Magneziu 2 Lantan 1 Sodiu 13 Cobalt 0,016 Aluminiu 1,5 Plumb <0,0005 Antimoniu <0,001 Mercur <0,1 Arsenic <0,0001 Titaniu <0,05 Bariu 0,02 Rubidiu <0,05 Cadmiu <0,0001 Iridiu <0,0001 Crom 0,15 Platină < 



 
Comparația performanței de filtrare: 

 
 
AFM® 1 va îndepărta mai mult de 95% din totalul de particule din apă până la 4 microni. 
Performanța cea mai bună ce poate fi atinsă de nisipul de foarte bună calitate sau de alt 
nisip de sticlă este de 20 microni la o eficiență de 95%. AFM® 0 este capabil să 
îndepărteze particulele de până la 1 micron la o eficiență de peste 95%. AFM® 0 a fost 
dezvoltat pentru cea mai bună filtrare acolo unde nu se poate utiliza flocularea.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cine este Dryden Aqua? 
 
  

Suntem o companie de biologie marina specializată în calitatea apei și tehnologii inovatoare și sustenabile de tratare. Combinația noastră unică de cunoștințe și înțelegerea detaliată a reacțiilor biologice și fizico-chimice ne-au permis să dezvoltăm un sortiment larg produse pentru acvarii și piscine. Am devenit astfel lideri în tratarea apei din piscine publice și private.  Misiunea noastră este: apă limpede și sănătoasă, fără miros de clor. Astăzi peste 100,000 de piscine din toată lumea utilizează sistemul nostru. www.drydenaqua.com 

 


