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HANDBEDIENDE FILTERPERSEN
Typenreeks ”HPL-SL & HPL”
De filterpersen uit de typenreeks HPL-SL en HPL werken volledig handbediend, wat inhoudt dat het platenpakket met een hydraulische
handpomp gesloten moet worden en na de filtratiecyclus weer handmatig geopend moet worden (de hydraulische cilinder is uitgevoerd
met een terugtrekveer). Om de filterkoeken te kunnen verwijderen moet eerst de zware sluitplaat terugtrekken en daarna één voor één de
filterplaten van elkaar aftrekken.
De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:
HPL-SL
: 300 x 300 en 470 x 470 (max. 20 platen)
HPL
: 300 x 300 (max. 20 platen), 470 x 470, 630 x 630 (max. 30 platen) en 800 x 800 (max. 40 platen)
De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.
De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.

SEMI-AUTOMATISCHE FILTERPERS
Typenreeks ”HPLE”
De filterpersen uit de typenreeks HPLE werken semi-automatisch, wat inhoudt dat het platenpakket met een elektrisch/hydraulisch
aggregaat is uitgevoerd, welke via een schakelkast gesloten moet worden en na de filtratiecyclus weer geopend moet worden via de
schakelkast (de zware drukplaat zit vast aan de dubbelwerkende hydraulische cilinder en wordt bij het openen mee teruggetrokken).
Om de filterkoeken te kunnen verwijderen moet men één voor één de filterplaten van elkaar aftrekken.
De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:
HPLE
: 300 x 300 (max. 20 platen), 470 x 470 (max. 30 platen) en 630 x 630 (max. 40 platen), 800 x 800 (max. 50 platen),
1000 x 1000 (max. 60 platen), 1200 x 1200 (max. 70 platen) en 1300 x 1300 (max. 100 platen).
De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.
De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.
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AUTOMATISCHE FILTERPERSEN
Typenreeks ”EHC, EHR, EHPM & EHPT ”
De filterpersen uit de typenreeks EHC, EHR, EHRM en EHPT werken volautomatisch, wat inhoudt dat het platenpakket met een
elektrisch/hydraulisch aggregaat is uitgevoerd, welke via een schakelkast gesloten moet worden en na de filtratiecyclus wordt deze
automatisch geopend (de zware drukplaat en de filterplaten zitten vast aan de dubbelwerkende hydraulische cilinder en wordt bij het
openen mee teruggetrokken). Voor het verwijderen van de filterkoeken is deze typenreeks voorzien van een, aan de zijkant zittende,
roterende balk met nokken welke de filterplaten om en om optillen en gecontroleerd laten vallen.
De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:
EHC & EHR : 470 x 470, 630 x 630, 800 x 800, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1300 x 1300 en 1500 x 1500 (max. 25 platen).
EHRM
: 800 x 800, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1300 x 1300 en 1500 x 1500 (max. 25 platen).
EHPT
: 800 x 800 (max. 50 platen), 1000 x 1000 (60 platen), 1200 x 1200 (max. 75 platen, 1300 x 1300 (max. 100 platen)
en 1500 x 1500 (max. 125 platen).
De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.
De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.
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