FILTRU CU PLĂCI CARTON HOBBY
SERIA FCH

MANUAL TEHNIC ŞI INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

INTRODUCERE

Manualul următor conţine informaţii indispensabile pentru utilizarea şi întreţinerea corectă a filtrelor Grifo
FCH.

AVERTIZĂRI
1. Utilizatorul trebuie să ia la cunoştinţă cu mare atenţie normele anti-accidentare în vigoare în ţara
sa.
2. În timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie scoateţi maşina de sub tensiune; orice operaţie de
întreţinere, instalare sau deplasare efectuată sub tensiune poate provoca incidente grave.
3. Nu mutaţi sau deplasaţi maşina în timpul funcţionării.
4. Controlaţi înainte de fiecare utilizare cablul şi toate dispozitivele electrice.
5. Înainte de a pune sub tensiune maşina asiguraţi-vă că nu sunteţi cu picioarele goale direct pe
sol, sau, mai rău, în apă, sau că nu aveţi mâinile ude.
6. Utilizatorul nu trebuie să facă din proprie iniţiativă operaţiuni sau intervenţii care nu sunt descrise
în acest manual.
Filtrul este proiectat în aşa fel încât toate părţile în mişcare să fie inofensive dacă se utilizează carcasele
lor de protecţie. Firma Grifo nu îşi asumă nici o răspundere pentru daunele provocate prin neutilizarea
acestor dispozitive. De asemenea, firma Grifo nu îşi asumă răspunderea pentru accidente, daune ale
lucurilor şi/sau persoanelor derivate din utilizarea improprie a maşinii.

UTILIZAREA FILTRULUI
Filtrul cu plăci de carton este utilizat pentru filtrarea vinului, băuturilor, esenţelor naturale şi a altor
lichide. Alegând acest aparat veţi avea de fapt două, caci dezlegând tubul care uneşte pompa la
sistemul filtrant, puteţi utiliza electropompa separat.

INSTRUCŢIUNI PENTRU FILTRARE
-

Racordaţi tuburile aşa cum se arată în desen, strângându-le cu benzi adecvate.
Alegeţi tipul de carton filtrant potrivit necesităţilor dvs. (vezi tabelul)
Muiaţi cartoanele filtrante în vin sau apă şi introduceţi-le în maşină, respectând indicaţiile din
desen.
Strângeţi cu forţă plăcile cu ajutorul volanului de strângere, fiind atenţi ca garniturile să fie în
locurile potrivite.
Umpleţi pompa şi porniţi-o (în ceea ce priveşte electropompa, urmaţi instrucţiunile specifice)
Când se atinge presiunea maximă suportată de tipul de carton folosit (vezi tabelul), opriţi pompa
şi, după ce aţi desfăcut volanul de strângere, scoateţi plăcile de carton murdare.
Pentru a începe o nouă filtrare repetaţi operaţiile.
Atenţie! Nu opriţi niciodată pompa în timpul filtrării!
SPOR LA LUCRU!

Atenţie! Prestaţiile filtrului pot varia în funcţie de caracteristicile vinului care este filtrat. Un vin
foarte tulbure reduce durata filtrelor.
Atenţie! În produsul de filtrare nu trebuie să existe părţi solide ca seminţe, frunze, pietre, coji.
Garanţia poate fi suspendată în cazul avariilor produse de prezenţa a astfel de părţi solide.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Orice intervenţie de întreţinere trebuie efectuată după scoaterea de sub tensiune.
-

După terminarea filtrării spălaţi cu grijă tuburile şi plăcile sub jet de apă.
Filtrul trebuie depozitat în loc uscat, protejat de praf şi umiditate.

EXAMINAREA DEFECŢIUNILOR
POMPA NU SE ÎNCARCĂ: Controlaţi ca electropompa să fie umplută şi ca tuburile să nu aspire aer.
CARTOANELE FILTRANTE SE MURDĂRESC PREA REPEDE: Verificaţi tabela cu caracteristicile
cartoanelor filtrante pentru a verifica dacă aţi făcut alegerea corectă a acestora.

MONTAREA CARTOANELOR FILTRANTE
Atenţie! Pentru o filtrare corespunzătoare se recomandă dispunerea cartoanelor filtrante în felul
următor:
- Primul carton se dispune cu partea rugoasă către sensul de intrare a vinului
- Al doilea carton se dispune cu partea fină către sensul de intrare a vinului
- Următoarele cartoane se montează alternativ, respectând această succesiune

Tabel caracteristici straturi filtrante
PUTERE DE CLARIFIERE
TIP

GROSIERĂ

MEDIE

FINĂ

STERILĂ

APLICAŢII SPECIFICE ALE STRATURILOR
FILTRANTE

V24

Pentru toate aplicaţiile în care se cere garanţia unei
stabilităţi absolute a produsului. Debit recomandat: 120l
vin/oră. Presiune de lucru: 1 bar (valorile se referă la 10
straturi filtrante)

V20

Filtrări de strălucire şi sterilizare a vinurilor cu reziduuri
zaharoase nefermentate, filtrări de protecţie a membrane
lor microporoase, stabilizare bere. Debit recomandat: 220
l/oră. Presiune de lucru: 1-1,5 bari (valorile se referă la 10
straturi filtrante)

V16

Strălucire perfectă pentru vinuri cu încărcare bacteriologică
săracă, strălucire pentru băuturi distilate. Debit
recomandat: 350 l vin / oră. Presiune de lucru: 1,5-2,5 bari
(valorile se referă la 10 straturi filtrante)

V12

Strălucire pentru vinuri roşii complet fermentate, strălucire
pentru lichioruri seci şi pentru toate tipurile de strălucire
considerate semifine. Debit recomandat: 500 l vin / oră.
Presiune de lucru: 1,5-2,5 bari (valorile se referă la 10
straturi filtrante)

V8

Filtrare pentru vinuri tinere, cu turbiditate mare, limpezire
de lichioruri dulci, strălucire pentru uleiuri alimentare. Debit
recomandat: 650 l vin / oră. Presiune de lucru: 2-2,5 bari
(valorile se referă la 10 straturi filtrante)

V4

Pre-filtrare de bază folosită mai ales pentru strălucirea
uleiulurilor de măsline extra virgine şi a vinurilor tinere cu
turbiditate înaltă. Debit recomandat: 80 l vin / oră – 700 l
vin / oră. Presiune de lucru: 2-3 bari (valorile se referă la 10
straturi filtrante)

V0

Suport pentru bentonite în strălucirea dată pentru bere a
soluţiilor zaharoase concentrate în filtrarea uleiurilor
alimentare şi industriale şi a lichidelor şi soluţiilor vâscoase.

TIP

E

e

STRAT CURĂŢARE

UTILIZARE

e

PRESIUNE

DEBIT

V0

DEGROŞARE SPĂLARE

4

V4

DEGROŞARE

3

680

V8

DEGROŞARE FINĂ

2,5

650

FILTRARE MEDIE DE
BAZĂ
FILTRARE MEDIE DE
STRĂLUCIRE

2,5

500

2

350

2

300

Strălucire pentru vinuri albe

1,5

220

Strălucire şi sterilizare pentru
vinuri cu reziduuri zaharoase
nefermentate

1

120

V12
V16
V18

PRE-STERILIZARE

V20

STERILIZARE

V24

FILTRARE SUPERFINĂ

720
Vinuri tinere şi tulburi

Vinuri complet fermentate
Strălucire pentru vinuri roşii

Stabilizare.
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