
Procesfiltratie toepassingen

Process Filtration

Vloeistoffiltratie, het scheiden van vaste deeltjes uit vloeistoffen, wordt toegepast in veel verschillende industriële processen.
Hieronder enkele voorbeelden waarbij onze materialen worden ingezet:

Vacuüm band filters

Met de introductie van de dubbellaags weefsel (DLW) technologie heeft Sefar een
standaard gezet voor de filtratie op vacuümbandfilters. Het dubbellaags weefsel is
gebaseerd op een concept waarbij een fijn filterweefsel gecombineerd wordt met
een robuust weefsel dat tevens drainerende eigenschappen heeft.
Vanwege de fijne koekzijde zijn de filtratie-eigenschappen uitstekend en door het
robuuste steunweefsel laat het doek zich makkelijker sturen dan een
enkellaagsweefsel.
Kenmerken

Beschikbaar in PP, PET en PEEK

Poriegrootte van 7 tot 160 µm

Diverse sluitingen en uitvoeringen, randcoating etc.

Dubbellaags geweven; optimale filtratie, capaciteit en stabiliteit

Trommelfilter
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Sefar biedt een uniek programma van mono- en multifilament weefsels voor
roterende trommelfilters welke veel worden toegepast in de procesindustrie.
Kenmerken

Beschikbaar in PP, PET, PA, PEEK, PVDF en E-CTFE

Poriegrootte van 2 tot 160 µm

Gekalanderd filterdoek voor optimale koeklossing

Diverse uitvoeringen afgestemd op uw wensen

Filterpers

Sefar heeft een specifieke range weefsels voor filterpersen ontwikkeld. De keuze
van de weefsels en fabricage technieken worden afgestemd op de verschillende
industriële processen.
Filtratie efficiëntie, koeklossing, standtijd en servicekosten zijn slechts een paar
eisen waarnaar gekeken dient te worden bij de selectie van het weefsel.
Sefar heeft uitgebreide ervaring in vrijwel elke toepassing.

Wij bieden

Overhangdoeken

 Doorsteekdoeken

Steundoeken

Specials

Kenmerken

Beschikbaar in PP, PA, PET, PVDF en E-CTF

Poriegrootte van 2 tot 160 µm

FDA conforme materialen beschikbaar

Uitvoeringen; kunststof oogjes, rubberen manchet,

randcoating, etc.

Zeefbandpers
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Zeefbandpersen kunnen worden ingezet voor het ontwateren van vele soorten
slib, ook het persen van fruit behoort tot de mogelijke toepassingen. De banden
kunnen vervaardigd worden uit geweven filterdoek of spiraalgaas.
Kenmerken

Beschikbaar in PET, PA, PPS

Verschillende poriegroottes en doorlaatbaarheden

Diverse sluitingen en uitvoeringen, randcoating etc.

FDA conforme materialen beschikbaar

Kaarsenfilter

Kaarsenfilters worden in veel industrieën voor zowel polishing als procesfiltratie
ingezet. Door de terugspoelbare werking is het filter volledig geautomatiseerd en
daarmee zeer efficiënt. Sefar heeft voor deze filterinstallaties een assortiment
ontwikkeld bestaande uit naadloos, gelaste en gestikte filterkousen.
Kenmerken

Beschikbaar in PP, PA, PET, PEEK, E-CTFE of naar behoefte

Poriegrootte vanaf 2 t/m 150 micron en verschillende luchtdoorlaten

Oppervlaktebehandelingen voor optimale partikelretentie en koeklossing

Filterzak

Filterzakken voor de vloeistoffiltratie zijn verkrijgbaar in veel verschillende
uitvoeringen. Het is mogelijk om ze te voorzien van een plastic ring, stalen ring,
hijslussen en speciale, klantspecifieke uitvoeringen. De filterzakken kunnen
geconfectioneerd worden uit gaas of naaldvilt.
Kenmerken
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Bag filter with steel ring

Beschikbaar in PA, PET, PP of naar behoefte

Uitvoering met plastic, staal of RVS ring

Gestandaardiseerde en klantspecifieke filterzakken

Food & Beverages

Centrifugaal zeef

Centrifugaal zeven worden voornamelijk toegepast in de voedingsmiddelen,
farmaceutische, chemische, polymeer en pigment industrieën. Sefar biedt haar
klanten zeefcilinders vervaardigd uit verschillende polymeren, zoals PET, PA en
antistatisch PA.
Kenmerken

Breed assortiment hoogwaardig zeefgaas

Gelaste of gestikte lengtenaad

Zeefcilinders worden volgens individuele wensen geproduceerd

FDA conforme kwaliteiten beschikbaar

Life Sciences

Centrifuge
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Bag centrifuge

Sefar biedt innovatieve oplossingen voor centrifugezakken en bekledingen. De
confectietechnieken en weefsels zijn afgestemd om de productiviteit van de
centrifuges te optimaliseren. Centrifuges uitgerust met Sefar weefsels blinken
bijvoorbeeld uit in farmaceutische en chemische toepassingen waarbij optimale
partikelretentie gewenst is.
Kenmerken

Fixatie afgestemd op uw type filter

Eindloze bekledingen middels las

Filters met geïntegreerd weefsel ter ondersteuning

Brede keuze uit poriegrootte en weefsels

FDA conform en GMP productie

PHARMA labels

Fluidbed droger

Sefar is één van ’s werelds toonaangevende producenten van weefsels waaruit we
filterzakken en slangen produceren voor fluidbed droogsystemen. Naast onze
standaard confectie mogelijkheden bieden wij ook een SEFAR PHARMA lijn. Deze
productie methodiek voldoet aan de belangrijkste farmaceutische eisen (productie
volgens GMP voorschriften en documentatie volgens FDA voorschriften).
Kenmerken

Gelaste naden

Antistatisch filterdoek

Breed assortiment PHARMA weefsels

Confectie volgens GMP voorschriften

Heeft u niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent?
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U treft daar alle informatie omtrent de mogelijkheden die Sefar biedt en tenslotte vindt u aan de rechterzijde onze contactgegevens
voor persoonlijk contact.

CONTACT INFORMATION

Sefar BV
Aalsvoort 71
7241 MB Lochem, NL

Tel. +31 (0)573 744 111

Email
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