
 

 فيلتر پرس 

 
شركت تست صنعت تأمين كننده انواع فيلتر پرس صفحه اي ممبران و چمبر مي باشد كه بصورت دستي يا كامال 

شهري و صنعتي، صنايع  :كاربرد فيلترپرس در زمينه هاي مختلف. ساخت در ايران استاتوماتيك قابل طراحي و 
پرسها بر اساس نياز صنعت در طراحي فيلتر. مي باشدغذايي، معدني، شيميايي، تصفيه آب و فاضالب و نفت و گاز 

 . نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي مي باشد راستاي حداقل كردن رطوبت باقيمانده در كيك با در
همچنين . بار پمپ تغذيه عمل مي كنند 25متر مربع در دسترس مي باشند و تا فشار  500متر مربع تا  1اين فيلترها از 

به نياز صنعت پارامترهايي را جهت سادگي عملكرد دستگاه، كاهش تعداد قطعات ديناميك و حداقل  اين شركت با توجه
 . كردن هزينه هاي تعميرات و نگهداري طراحي مي نمايد

 

 
 

 :فيلتر پرسهاي اين شركت با مشخصات ذيل قابل طراحي مي باشد
فيلتر پرسهاي دستي اين شركت : سيستم باز كننده صفحات دستي •

ت دستي صفحات باز مي شوند كه يك سيستم بسيار ارزان بصور
براي حجم كاري كم است كه زمان سيكل مهم نمي باشد براي 
 . اين سيستم نياز به يك اپراتور جهت كار دستگاه و تخليه مي باشد

د صفحات فيلتر زمانيكه تعدا: سيستم بازكننده صفحات اتوماتيك •
پرس افزايش مي يابد و يا مورد مواد خطرناك، استفاده از سيستم 

 .كامالً اتوماتيك پيشنهاد مي شود
 بار 25تا  7فشار خوراك  •
 صفحات چمبر  •

 



 

 صفحات ممبران  •
 بدنه كامال استيل ضد زنگ •
بدنه فوالد معمولي با سند بالست سه اليه رنگ با پوشش  •

 استاندارد
 )جنس پلي پروپيلن(ن الستيكي قابل تعويض صفحات فيلتر ممبرا •
 )جنس پلي پروپيلن(صفحات ممبران قالبي  •
 صفحات واشر دار •
 پارچه فيلتر تك رشته اي و چند رشته اي •
 كنترل تمام اتوماتيك بدون نيروي انساني •

 

 

 
 

 :تجهيزات جانبي فيلتر پرس صفحه اي قابل تأمين توسط اين شركت
 رباتهاي كنترل شونده و HMIو  PLCسيستم كنترل،  •
 سيني قطره گير ثابت و متحرك تمام اتوماتيك •
 كانواير حمل كيك •
 شير آالت و لوله كشي مربوط به فيلتر پرس •
 پمپ تغذيه •
 مخزن خوراك بهمراه همزن •
 پرده نوري جهت كنترل ايمني، پرده محافظ از جنس شيشه يا صفحات پليمري •
 سوئيچ هاي كنترلي •
 مال اتوماتيكسيستم شستشوي نيمه يا كا •
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