SYSTEM ULTRAFILTRACJI XL
Zastosowanie
System Ultrafiltracji XL (UF XL) został zaprojektowany do
stosowania w przemyśle spożywczym przy produkcji soków.
System UF XL przystosowany jest głównie do filtracji soków
z jabłek, gruszek, wiśni i innych owoców pestkowych
i jagodowych a także win owocowych.

Zasada działania
System UF XL jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem filtracyjnym cross-flow.
Składa się z zespołu modułów filtracyjnych, zespołu pomp oraz trzech zbiorników procesowych: batch (retantu), soku
klarownego (permeatu) i zbiornika na wodę. Zdepektynizowany sok mętny trafia do zbiornika batch skąd jest
pompowany z dużą prędkością przez moduły membran. Na powierzchni membran tworzy się cienka warstwa
wierzchnia i część cieczy przenika przez kanaliki membrany jako gotowy
produkt do zbiornika permeatu. Retentat zagęszcza się aż do uzyskania
maksymalnej koncentracji. Następnie można go poddać diafiltracji aby
odzyskać ekstrakt.
Wszystkimi procesami systemu UF XL zarządza zaprogramowany przez B&P
Engineering sterownik PLC typu Simatic S7. Kontrolę pracy systemu UF XL
umożliwia 17" panel dotykowy z wizualizacją WinCC danych procesowych.
Intuicyjny system sterowania zapewnia prostą obsługę i archiwizację
parametrów filtracji.

Moduły membran
Stosowane w systemach UF XL systemy membranowe A19/A37 firmy
PCI Membranes to solidne, niedrogie moduły składające się z obudowy
ze stali szlachetnej oraz wymiennych wkładów tubularnych membran
ultrafiltracyjnych.
Nowatorska konstrukcja wymiennych wkładów membranowych RCM
(Removable Core Design) umożliwia łatwą, szybką i niedrogą wymianę
membran. Moduły oferowane są w długościach 3.05m oraz 3.66m,
każdy zawiera 19 lub 37 membran.
Moduły A19/A37 produkowane są z materiałów zgodnych z normami
FDA, CFR21 i regulacjami UE.
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SYSTEM ULTRAFILTRACJI XL
Dane techniczne
Wydajność:
Moduły membrany:

Ilość membran w module:
Długość modułu:
Powierzchnia filtracji:
Zakres pH:
Zbiornik permeatu:
Zakres temperatur:
Ciśnienie pracy:
Uszczelki:
Zasilanie (3x400, 50Hz):
Zastosowane materiały:
Sterownik PLC:

10 000 – 50 000 l/h (Brix 10)
PCI/Xylem A37/A19 200k Daltons / 100k
Daltons nominal cut-off (retention
character) / PVDF
37/19 sztuk
3.66 / 3.05 m
120 – 490 m 2
1.5 – 10.5
1 500 l
50 – 55°C
do 7 bar
EPDM
65 –125 kW
Stal nierdzewna AISI 304/316
Siemens Simatic S7, WinCC

Zalety
maksymalna wydajność i doskonała jakość soku
system wymiennych wkładów membran ultrafiltracyjnych
gwarantuje niskie koszty eksploatacji
wysoka niezawodność
wygodna konserwacja
długie cykle pracy
wydajny system mycia CIP
modułowa budowa zapewniająca dużą
wydajność na małej powierzchni
zautomatyzowany system sterowania
z wizualizacją WinCC i archiwizacją parametrów filtracji
możliwość wykonania pod klucz z dostawą wszystkich
zbiorników procesowych, w tym zbiorników
depektynizacyjnych wraz z urządzeniami pomiarowymi
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