Qﬁlter je řešení pro filtraci
hodnotných kapalin, jak jsou

Kompaktní:

Potøebujete pouze málo prostoru na
instalaci.

Efektivní:

Nízká spotøeba filtraèní tkaniny díky
optimálnímu øízení filtraèního procesu.

Úèinný:

Vynikající filtrace díky perfektnímu tìsnìní
a kontrole procesu.

Energeticky úsporný:

Ménì ne polovièní spotøeba energie.

Ekonomický:

Nízké provozní náklady a dlouhá ivotnost
mycí láznì.

chladiva strojù a vodní mycí láznì.
Zařaďte Qﬁlter do Vašeho procesu
a kaaplina zùstane èistá. Vae
výhoda: sníení nákladù a zvýení
kvality výrobkù

zajistí
bezproblémovou instalaci a posun
filtraèní látky. Mùete si vybrat ze
irokého sortimentu kvalit a typù
filtraèní látky take mùete pouívat
optimální filtraèní látku pro vá proces.

Øídí filtraèní proces a postupné
zvyování podtlaku pod filtraèní
tkaninou a tím pøedchází jejímu ucpání
a podporuje správnou tvorbu filtraèního
koláèe. Díky tomu mùete odstranit více
neèistot s mením mnostvím filtraèní
látky.
a tvorba filtraèního
koláèe zpùsobuji mnohem lepí filtraci.
Mùete tak odstranit jemnìjí neèistoty
a ve vìtím mnoství. Udríte vai lázeò
výraznì èistìjí.
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Dvì komory, A (pinavá) a B (èistá), jsou umístìny jedna nad druhou a
oddìleny filtraèní látkou (2) , která je podepøena sítem (1).
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Zneèitìné médium proudí pøes vstupní otvor (3) do komory A a pøes filtraèní
látku do komory B, odkud èerpadlo (4) vrací vyèitìnou kapalinu zpìt do
mycího procesu.

1

A

5

4

B

Neèistota se akumuluje na filtraèní látce a tvoøí filtraèní koláè, který
zpùsobuje odpor prùchodu kapaliny a hladina A se zvedá. Jakmile je
pøednastavená hladina dosaena, vývìva (5) se spustí a vytvoøí vyí podtlak
v komoøe B. Kapalina je pøes filtraèní látku nasávána vìtí silou a tím je
zabránìno dalímu zvyování hladiny A.

Jak postupnì narùstá filtraèní koláè a zvyuje se odpor prùtoku kapaliny,
podtlak v komoøe B stoupá a na maximum A. V té chvíli je filtraèní látka
posunuta o kousek vpøed otoèením kola (6). Pouitý filtr (7) je vysunut ze
síta a je nahrazen èistoým filtrem z role (8). Tento cyklus se stále opakuje.

Qﬁlter je navržen pro průmyslové aplikace v plně automatickém režimu bez jakéhokoliv dozoru a s
minimální údrbou. Pokud dochází filtraèní tkanina dostanete vèas zprávu. Pøi výmnìnì role filtraèní
tkaniny nemusíte pøeruit filtraci. Výmìna role tkaniny dokonce i za její jiný typ mùe být provedena za
normálního provozu bez problému.
Inteligentní řídíci systém je srdcem zařízení Qﬁlter. Stará se o optimální fungování systému a maximální
podporu uivatele. Ovládací panel nabízí uivateli potøebný rozsah nastavení.

Jasné instrukce k pouití zaøízení.
Zprávy o problémech pro kazdý moný problém.
Zobrazení dùleitých promìnných procesu.
Bez uživatelských nastavení; uplně samostatné zařízení.

Utìsnìní filtraèní látky na okrajích je velmi dùleité. Neníli tesnìní dostateènì
tìsné, neèistota mùe procházet po okrajích filtraèní látky do komory s
vyčištěnou kapalinou. Qﬁlter ma čtyři plně kontaktní těsněnnící linie, dvě na
kadé stranì filtraèní látky. Na obrázku vlevo je jasnì vidìt, jak je pína
oddìlena od okrajù.

4
1

3
1

3
2

2

4

Výmìna filtru bìhem minuty:

Mokrý filtr pøechází pøes suící box (1).

1. Odstøihnìte starý filtr

Vývìva (2) nasává vzduch (3) skrz mokrý filtr, tím
vysává i kapalinu a suí filtr. Kapalina se dostane do
komory B.

2. Odviòte asi 1 metr z nové role a zasuòte zaèátek
pod starý filtr.
3. Pøimáèknìte starý filtr na nový.
4. Spuste transportní mechanismus noním
spínaèem a nový filtr je jednodue vtaen do
stroje.

Dalí suení filtru je zajitìno teplým vzduchem
vycházejícím z vývìvy spodní èástí zaøízení (4) pod
filtr.

Jedineèný, patentovaný transportní systém posouvá filtr bez problémù celým
strojem, dokonce i pøi vysokém podtlaku a prùtoku. Mùe být pouit iroký
sortiment kvalit filtraèních látek bez rizika pøetrení nebo protrení.
Výmìna filtru je prakticky jediná vìc, kterou musí uivatel dìlat. Zavedení nové
role filtru do stroje je témìø automatické, jak je vysvìtleno výe.
Vedle nákladù na filtraèní látku jsou náklady na filtraci èinìny zejména náklady na
likvidaci odpadu. Protoe pøi likvidaci odpadu je velice dùleitá hmotnost je
nezbytné, aby filtr a separovaný materiály byly co nejvíce vysueny.
Qﬁlter takového vysušení dosahuje bez dodatečných nákladů nebo přídavného
zaøízení.
Díky téměř vzduchotěsné konstrukci čisté komory potřebuje Qﬁlter pouze malou
vývìvu s nízkým pøíkonem a pøi tom je dosaeno optimálního øízení podtlaku.

Pohled do Qfiltru

Model:

QF150

QF300

Materiál:

ss 304

ss 304

Délka

1510 mm

1510 mm

íøka

1050 mm

1550 mm

Výka

1800 mm

1800 mm

Hmotnost

550 kg

850 kg

Kapacita

15 m3/h

30 m3/h

íøka filtru

500 mm

1000 mm

Kapacita èerpadla

**

**

Pøíkon *

1 kW*

1 kW*

Maximální podtlak

200 mbar

200 mbar

* jeden typ ** v závislosti na aplikaci

Ji na zaèátku projektu pro Vás mùeme zjistit
parametry dosaitelné ve Vaí aplikaci. Vzorek 510
litrù zneèitìné kapaliny je dostateèný pro
zkouku, kterou provedeme zdarma v naí
laboratoøi. Pøi ní také doporuèíme vhodný filtraèní
materiál.
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