
Filtros de Tambor Rotativo

Os inovadores tecidos sintéticos da Sefar são o material de escolha para filtros de
tambor rotativo. As soluções de filtro de esteira e tampa da Sefar oferecem excelente
eficiência de separação e uma longa vida sem problemas. Para lidar com o ambiente
exigente das várias indústrias de processo, a Sefar desenvolveu uma linha dedicada
de meios filtrantes para maximizar o valor do cliente.

Características do Produto

Soluções Sefar para Filtro de Tambor Rotativo

Entender o processo de filtragem é um dos principais requisitos para o
desenvolvimento de soluções de filtro. Esta é uma competência essencial da Sefar.
Nós passamos décadas desenvolvendo meios filtrantes feitos de fios sintéticos.
Os inovadores tecidos sintéticos da Sefar são o material de escolha para filtros de
tambor rotativo. As soluções de filtro de esteira e tampa da Sefar oferecem excelente
eficiência de separação e uma longa vida sem problemas.

Características do produto

A instalação de esteiras no equipamento de filtragem específico é essencial para um
desempenho de filtração suave e eficiente. A experiência da Sefar ajuda a definir o
método de fabricação e mídia de filtro mais adequado para o tipo e a aplicação do
seu equipamento utilizado. A Sefar desenvolveu soluções personalizadas otimizadas
para mecanismos de fechamento de material e bordas para todos os tipos de filtros
de tambor a vácuo.
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Perfil tipo cogumelo

Estão disponíveis perfis de
borracha arredondados de 10 e
20 mm de diâmetro e perfis de
borracha do tipo cogumelo

Raspador / descarga de faca Descarga de pré-revestimento
(avançando a faca)

Descarte de correia Descarga do rolo

Muitas áreas de aplicação – um provedor de soluções
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Para lidar com o ambiente exigente das várias indústrias de processo, a Sefar
desenvolveu uma linha dedicada de meios filtrantes para maximizar o valor do
cliente.
Os meios de filtro Sefar são as soluções preferidas da indústria para filtros de tambor
rotativo - confie nas soluções de correia de filtro Sefar!

Químicos

Os produtos da Sefar apresentam alto desempenho, mesmo sob
condições agressivas. Conte com a Sefar para atender às
demandas do seu processo de aplicação – seja o pH extremo,
altas temperaturas ou ambientes químicos específicos, como
solventes, oxidantes, ácidos ou álcalis.

Minerais

A Sefar atende às exigências de alta qualidade e produtividade
em aplicações desafiadoras. Nossos produtos oferecem
confiabilidade na filtragem usando tecidos fortes, adaptando o
tamanho correto dos poros à aplicação e proporcionando
resistência a polpas abrasivas ou a uma torta pesada.

Ambiente

A Sefar tem uma solução para cada aplicação usada no
desaguamento de lodo. Não importa quais sejam as
características do seu tratamento, você pode confiar na Sefar
para enfrentar os desafios da sua preparação de desaguamento
de lodo.

Biociências

Os métodos e instalações de produção da Sefar são integrados
para incluir a rastreabilidade verificável das indústrias de ciências
da vida. Apenas a Sefar controla a produção, tecelagem e
filtragem do fio até o filtro final. O programa SEFAR PHARMA
GMP satisfaz os requisitos regulamentares das aplicações
farmacêuticas.
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Alimentícios

Em aplicações alimentícias, é imperativa a conformidade com as
diretrizes de higiene e segurança. Por esta razão, um fornecedor
confiável como a Sefar – capaz de fornecer tecidos compatíveis
com o FDA ou EU para produtos de filtro – é crucial para o seu
sucesso. Você também pode contar com o fornecimento
consistente de produtos da Sefar durante picos sazonais de
produção.

Soluções de filtro Sefar para OEM

Nossos produtos atendem às necessidades específicas dessas aplicações de
filtragem e estão funcionando com sucesso em todo o mundo em todas as marcas
conhecidas de correias de filtro de tambor e OEMs, tais como:

Alfa Laval Dorr Oliver
Eimco

Andritz Separation Bokela

FL
Smidth

Komline
Sanderson

TSK Mitsubishi (MKK)

Eimco
KCP

Westech RPA Process

Tecnologia de tecido

As tecnologias de tecido mono e multifilamento da Sefar foram desenvolvidas com o
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objetivo de combinar a retenção de partículas finas com o maior rendimento possível.
A superfície especial do filtro possibilita um bom desprendimento da torta e facilita a
limpeza.

SEFAR TETEX MONO e MULTI estão disponíveis em PP, PET, PA, PEEK, PVDF e E
-CTFE e com tamanhos de poros variando entre 2 µm e 160 µm.

Tecido monofilamento

Boa retenção de

partículas

Alta capacidade de

filtragem

Excelente lançamento

de bolo

Habilidades de

limpeza muito boas

Tecido multifilamento

Excelente retenção

de partículas

Turbidez de baixo

filtrado

Boas habilidades de

limpeza

Tecido de dupla
camada

Filtragem fina, alta

taxa de transferência

Turbidez de baixo

filtrado

Forte cinta de

filtragem

A avaliação do tecido depende das condições locais e das interações químicas ou
térmicas. Acabamento resistente a altas temperaturas, mediante pedido.
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Contato local
Formulário de contato
Enviar email

Por favor contacte-nos para mais informações:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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