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MICROFILTRO MOD. FILTRO FRONTAL 2 HOUSINGS EM SÉRIE

VERSÃO SEMIAUTOMÁTICA

Unidade de filtração frontal de membrana completa com bomba para lavagem posterior (contra-corrente). 
Máquina semi-automática, equipada com  2 Bombas elétricas, uma das quais autoaspirante com rotor flexível, 
utilizada para alimentação do produto a ser filtrado, equipada com bypass.

A segunda bomba é centrífuga com impulsor aberto e destina-se exclusivamente à lavagem.
Membrana de filtração composta por cartucho "extra grande" de polipropileno, envolto em cavidade protetora.
A membrana pode ser regenerada várias vezes com o auxílio de lavagens químicas contendo soda cáustica (máx. 
2%).

O Filtro Frontal é equipado com um PLC com painel de operação touch screen, adequado para controlar e geren-
ciar alarmes para o final do ciclo de filtração ou para atingir o deltaP máximo definido pelo operador. Os tempos 
de lavagem / enxágue e regeneração podem ser definidos.

A unidade de base semiautomática está equipada com os seguintes controles automáticos:

• Alarme e parada da máquina devido à pressão transmembrana (deltaP) acima do limite definido.

• Alarme de falta de alimentação. 

• Série de válvulas borboleta manuais.

• Série de sondas de pressão.

• Estrutura de aço inoxidável montada sobre rodas.
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MICROFILTRO MOD. FILTRO FRONTAL 2 HOUSINGS EM SÉRIE

VERSÃO AUTOMÁTICA

Na versão totalmente automática, a máquina é capaz de realizar automaticamente os seguintes ciclos:

- Carregando produto a ser filtrado.

- Ciclo de filtração.

- Descarga do produto devido ao entupimento atingido.

- Lavar com água.

- Escoamento da água de lavagem.

- Reinício automático do ciclo de filtração.

Para os ciclos automáticos de regeneração química das membranas, é necessária a presença do operador apenas 
para a dosagem dos produtos, os ciclos são realizados automaticamente.

Estão incluídos:

- Série de atuadores automáticos para válvulas.

- Medidor de fluxo.

- Série de níveis de presença de líquido.

- Válvula modulante para filtrar a regulação da contrapressão.

- Tanque de recuperação de produto durante a fase de descarga, 
também utilizado para ciclos de regeneração química.
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MICROFILTRO MOD. FILTRO FRONTAL 2 HOUSINGS EM SÉRIE

DADOS TÉCNICOS FILTRO FRONTAL 2 HOUSINGS EM SÉRIE

Superfície de filtragem: 8 + 8 - 16 + 16 - 24 + 24 - 32 + 32 m²

* Taxa de fluxo nominal: 1000 - 2000 - 3000 - 4000 l / h

* Vinho após centrifugação ou filtração cruzada.

O intervalo deve ser considerado indicativo e influenciado pelo tipo de produto, o tipo de filtração anterior e a 
temperatura do produto.

O Filtro Frontal é destinado a uma microfiltração regenerável.

Potência da bomba de alimentação: 1,5 kw

Potência da bomba de lavagem: 2,2 kw

Consumo de nitrogénio: 180 nl / h

Consumo de água de lavagem: 1.500 l / ciclo

Fonte de alimentação: 400 Volt / 50 Hz 3ph + T + N

Dimensões: 800x700x1700 (h) mm

Conexões: DIN DN 40

Porosidade disponível: 0,65 - 1,2 - 3,0 - 5,0 micron

Porosidade a ser especificada no pedido.

Característica importante neste tipo de filtros é precisamente o flexibilidade em qualquer mudança na porosida-
de do membranas de filtro. Um conjunto de membranas com porosidades diferentes para poderem eliminá-las 
rapidamente mudança para diferentes tipos de produtos a serem filtrados.

Exemplo de configuração padrão: primeiro housing o 0,65 mícron / segundo invólucro 3 mícron.G.B. PROJECT


