
FILTRU CU PLĂCI
PLATE FILTER 
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OPȚIONALE:

- Pompa de alimentare pe cadru detașabil
- Pompă centrifugală de alimentare pe 
cadrul filtrului cu panou electric
- Închidere manuală hidraulică
- Kit de filtrare dublă
- Sector de filtare cu plăci Noryl®

DOTĂRI STANDARD:

- Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 
dispus pe roți

- Țevi de admisie și evacuare cu 
supape fluture și manometre

-  Tava de picurare din oțel inoxidabil 
AISI 304 completată cu supapă de 
scurgere 

- Spatiu de filtrare cu plăci de 
polipropilenă de 400x400 mm cu 
garnituri

- Închidere manuală cu șurub

OPTIONALS:

-  Feed pump on detached frame
-  Feed centrifugal pump on filter 
frame with elecrical panel

-  Manual hydraulic closure
-  Double filtration kit
-  Filtering pack with Noryl® plates

STANDARD FEATURES:

-  AISI 304 stainless steel frame on 
wheels

-  Inlet and outlet piping with butterfly 
valves and pressure gauges

-  AISI 304 stainless steel collecting 
basin with draining valve

- Filtering pack with polypropylene 
400x400 mm plates with gaskets

-  Manual screw closure
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DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

FRC-40 - 20 FRC-40 - 30 FRC-40 - 40 FRC-40 - 50 FRC-40 - 60 FRC-40 - 80

Număr de plăci  | Plates number 20 30 40 50 60 80

Suprafața filtrantă | Filtering surface m² 3.0 4.6 6.2 7.8 9.5 12.4

Debit | Flow rate hl/h 30 46 62 78 95 124

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 1200 1500 1500 2000 2000 2000

Lățime | Depth mm 660 660 660 700 700 700

Înălțime | Height mm 950 950 950 1000 1000 1000

Greutate | Weight Kg 215 250 270 400 420 450

nr

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi 
modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without 
notice. 




