FILTROK
Praktické zariadenie na filtráciu pomocou filtračných sviečok

Pri bežných výrobných procesoch je často potrebné
vykonať filtráciu, aby sa zachytil materiál rôzneho druhu
(zvyšky kremeliny, kryštály vínanu, zvyšky číriacich látok).
Túto požiadavku plní FILTROK, vyrábaný a patentovaný
spoločnosťou INNOTEC. Za použitia bežných potrubí vo
výrobe umožňuje FILTROK použitie filtračných sviečok na
mikrofiltrovanie, bez nutnosti zakúpenia drahých
nerezových housingov.

AKO FILTROK PRACUJE?
FILTROK je vylisovaný z polypropylénového materiálu, vhodný pre styk s potravinami a so širokou škálou čistiacich
a dezinfekčných procesov. V pevnom polypropylénovom bloku s bajonetovým spojením sú nainštalované
filtračné sviečky vo zvolenej dĺžke, pretože budú umiestnené v samotnom potrubí, prípadne spojené. FILTROK
ponúka možnosť ﬁltrácie vo vašej linke, ktoré sa pripojí pomocou vhodných bežných redukcií. Tento inteligentný
ﬂexibilný ﬁltračný prvok umiestnený v potrubí umožňuje vykonávať rôzne stupne filtrácie.

INŠTALÁCIA
Inštalácia je veľmi jednoduchá, a to použitím
bežnej vstupnej hadice s prípojkou Garolla DN 100
a výstupnej Garolla DN 50. Dva manometre
umožňujú sledovať tlak na vstupe a výstupe, a teda
diferenčný tlak, čo ovplyvňuje rýchlosť prietoku,
alebo zistenie upchatia sviečky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
•
•
•
•
•
•

Blok z polypropylénového materiálu
Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
Vhodné pre styk s potravinami
Odolný voči veľkému množstvu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Opakovane dezinfikovateľné horúcou vodou na 70 ° C
Vstupné a výstupné manometre pre riadenie pomocou DeltaP
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NÁVOD NA POUŽITIE

Vložte filtračnú sviečku do filtra FILTROK

Pripojte výstupné potrubie ku Garolla 50

Pripojte vstupné potrubie ku Garolla100

Pokiaľ ide o odporúčané filtračné sviečky, obráťte sa na firmu Profivin.

HLAVNÉ POUŽITIE
•
•
•
•
•

Filtrácia pri oddeľovaní vína zo sedimentov po čírení
Filtrácia po stabilizácií na vypadávanie vínneho kameňa
Filtrácia po kremelinovom filtri - zachytenie zvyškov kremeliny
Bezpečnostná filtrácia na distribúciu sudového vína
Všeobecné filtrácie rôzneho stupňa podľa použitej filtračnej sviečky
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