
FILTRU PRESĂ
PRESS FILTER 



OPȚIONALE:

-  Tub indicator nivel a lichidului
- Plăci  din polipropilenă
- Plăci fără scurgeri din polipropilenă

DOTĂRI STANDARD :

-  Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 
dispus pe roți

- Țevi de admisie și evacuare cu supape 
cu bilă și manometre

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

- Placi de filtrare din polipropilenă cu parti 
filtrante din polipropilenă

- Închidere hidraulică manuală 
- Pompă de alimentare cu piston din oțel 
inoxidabil AISI 304 cu vas de 
expansiune, supapă de siguranță, 
comutator de presiune și manometru

- Panou de comandă 400/3/50

OPTIONALS:

-  Liquid detection probe
-  Polypopylene blind plate
-  Polypropylene leak-free plates

STANDARD FEATURES:

-  AISI 304 stainless steel frame on 
wheels

-  Inlet and outlet piping with ball 
valves and pressure gauges

-  AISI 304 stainless steel collecting 
basin with draining valve
- Filtering pack with polypropylene 
plates

-  Manual hydraulic closure
-  AISI 304 stainless steel piston feed 

pump with expansion vessel, safety 
valve, pressure switch and 
manometer

-  400/3/50 control panel
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DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

FRP-40 - 20 FRP-40 - 30 FRP-40 - 40 FRP-50 - 30 FRP-50 - 40 FRP-50 - 50

Dimensiuni plăci | Plates dimensions mm 400x400 400x400 400x400 500x500 500x500 500x500

Număr plăci | Plates number nr. 20 30 40 30 40 50

Suprafața filtrantă | Filtering surface m² 4.4 6.6 8.8 10.5 14.0 17.5

Debit must | Must flow rate hl/h 2.6-8.8 3.9-13.2 5.2-17.6 6.3-21.0 8.4-28.0 10.5-35.0

Debit drojdie | Dregs flow rate hl/h 1.3-3.9 1.9-5.9 2.6-7.9 3.1-9.4 4.2-12.6 5.2-15.7

Putere instalată | Installed power 0.75 0.75 0.75 2.20 2.20 2.20

DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime | Length mm 2800 2800 3350 3250 3800 4250

Lățime | Depth mm 850 850 850 900 900 900

Înălțime | Height mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Greutate | Weight Kg 600 650 700 1000 1050 1100

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. 
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