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Lineair schraapsysteem

Roterend schraapsysteem

Het Auto-line® filter van HiFlux 
is ontworpen als een compacte, 
zelfreinigende filter
Dankzij de stevige constructie is het filter geschikt voor 
industriële toepassingen, waar betrouwbaarheid en continu 
bedrijf van essentieel belang zijn. Het toepassingsgebied 
is breed en omvat de filtratie van veel verschillende 
vloeistoffen, zoals zeer viskeuze vloeistoffen, verf en lak, 
polymeersuspensies, emulsies, proceswater en afvalwater, 
waar efficiënte voor- of eindfiltratie in het bereik van 
30-2000 µm vereist is. 

Minder bedrijfskosten
Het Auto-line® filter verwijdert continu ongewenste 
deeltjes. Dit betekent dat het verbruik van conventionele 
filterzakken of -patronen, evenals de tijd die nodig is om 
ze te vervangen, in aanzienlijke mate vermindert of zelfs 
volledig uitgesloten kunnen worden. Daardoor worden 
de bedrijfskosten gereduceerd en wordt verwerking van 
probleemafval in de vorm van vervuilde filterpatronen of 
-zakken tot een minimum beperkt.

Functie
Het filtratieprincipe is gebaseerd op het tegenhouden van 
de vaste deeltjes aan de binnenzijde van het filterelement. 
Tijdens het reinigingsproces duwt een verticale of roterende 
schraper de vaste deeltjes naar een opvangruimte onderaan 
het filter. Deze ruimte is zodanig ontworpen dat een hoge 
concentratie aan vaste deeltjes verzameld kan worden 
vóór de afvoer. Het schrapen wordt ofwel automatisch 
geactiveerd door het drukverschil over het filter of op vaste 
tijdsintervallen. Het geconcentreerde bezinksel wordt met 
gepaste intervallen via de afvoerklep onderaan het filter 
afgevoerd. De afvoer wordt individueel geregeld door 
een elektrisch of pneumatisch bediend regelsysteem, wat 
betekent dat productverlies tot een absoluut minimum 
beperkt wordt. De afvoer bij batchprocessen kan ook 
handmatig geregeld worden, wanneer dit enkel op het 
einde van het proces vereist is. 

Werking 
Bij het lineaire filtertype wordt de beweging van de 
zuiger aangedreven door een pneumatische cilinder. De 
pneumatische cilinder kan worden voorzien van een 
verlengde zuigerstang (E-model) om te voorkomen dat een 
deel van de zuigerstang zowel in contact kan komen met 
het te filteren medium alsook met het binnengedeelte van 
de pneumatische cilinder.

Het roterende filtertype kan worden voorzien van een 
elektrische motor (R-E type) of een pneumatische motor 
(R-P type).
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Welk filter op welke plaats?
De keuze voor een lineair of een roterend reini-
gingssysteem is afhankelijk van diverse facto-
ren, zoals het te filteren product, doorstroming, 
viscositeit, temperatuur en het vuilgehalte; onze 
specialisten werken dit voor iedere specifieke 
toepassing nauwkeurig uit.

Voor de meeste toepassingen geeft het lineaire 
reinigingssysteem uitstekende resultaten. Voor 
toepassingen met hoge vuilgehaltes raden wij 
het roterende reinigingssysteem aan. Bij continu-
bedrijf garanderen de roterende schrapers een 
zeer hoge vuilverwijdercapaciteit van het filter 
door veelvuldig schrapen van het filteroppervlak.

AUTO-LINE® (LINEAIR) M/ME ML/MLE L/LE XL/XLE XXL/XXLE

AUTO-LINE® (ROTEREND) n.v.t. MLR-P/E LR-P/E XLR-P/E XXLR-E

Capaciteit (1 cSt, ∆P 0.2 bar, 100 µm) 27 m³/h 44 m³/h 63 m³/h 100 m³/h 223 m³/h

Filtratie-oppervlak 860 cm² 1500 cm² 2175 cm² 3300 cm² 4840 cm²

Filtervolume 6 liter 15 liter 27 liter 35 liter 89 liter

Aansluitingen inlaat/uitlaat DN50 DN65 DN80 DN100 DN150

De Auto-line® filters zijn standaard uitgevoerd in zuurbestendig roestvaststaal EN1.4404 (AISI 316L), en 
berekend op een systeemdruk van 16 bar, een bedrijfstemperatuur tot 150°C en een verschildruk van 6 
bar. Flensverbindingen voldoen standaard aan EN1092-1/11, andere verbindingen op aanvraag. Hogere 
systeemdruk en bedrijfstemperatuur eveneens op aanvraag.

Klein aantal bewegende

delen – minimale 

slijtage en onderhoud

De schraper 
is enkel 
in het 
filterelement 
tijdens de 
reiniging

Asymmetrisch 
filterelement 
- efficiënte 
reiniging

Hoge 
concentratie aan 
vaste deeltjes 
vóór afvoer 
- minimaal 
productverlies

Eenvoudige 
installatie en 

aansluiting

Stevige constructie 
– uitstekend voor  

viskeuze vloeistoffen

Diverse afdicht- 
en aandrijf 
opties
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Retentie Geperforeerd Spleetrooster  
Laser 

geboord

30 µm √

35 µm √

50 µm √ √

100 µm √ √

150 µm √ √

200 µm √ √

300 µm √ √

500 µm √ √

1000 µm √ √

2000 µm √ √

Filterelement opties
Een breed assortiment aan geperforeerde, wigvormig en laser geboorde (met een specifieke 
poriegrootte) filterelementen met maaswijdten van 30 tot 2000 µm zijn beschikbaar. Hierdoor 
kan het filter perfect aangepast worden aan elke specifieke toepassing. Mede door een juiste  
instelling van de instelwaarden van de elektronische regelaar, kunnen ongewenste harde, 
zachte en kwetsbare deeltjes afgevangen en verwijderd worden. 

Opties regelaar
Afhankelijk van de toepassing en de 
wensen van de gebruiker is een breed 
aanbod van regelopties beschikbaar: 
volledig elektronische ∆P-regeling, regeling 
met een timer of continue oscillerende 
activering van de schraapfunctie zijn 
slechts enkele voorbeelden van de 
beschikbare mogelijkheden.

Oplossingen op maat 
HiFlux Filtration A/S heeft een grote 
hoeveelheid aan opties ter beschikking 
om de filters uit de Auto-line® serie aan 
te passen aan de specifieke toepassing 
en eisen. HiFlux Filtration A/S heeft 
diverse afdichtingsystemen, afvoersluizen, 
verwarmingsmantels, mobiele filtratieunits 
etc. ontworpen en ontwikkeld. HiFlux 
Filtration A/S staat voor flexibiliteit en levert 
filters die zijn ontworpen en uitgevoerd voor 
de meest uiteenlopende toepassingen.
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Verbeter uw productiviteit en vergroot uw winst
√ Verzamelt vuildeeltjes in de afvoer vóór de lozing - vermindert productverlies en gevaarlijke 

afvalstromen. 

√ Gesloten filtratiesysteem - geen handmatige ingrepen, verbeterde en schonere werkomgeving 
- verminderde kosten bij het vervangen van zakkenfilters - geen problemen met schuim-
vorming (zoals bij trilzeven)

√ Filtratie van harde deeltjes, zachte deeltjes, vezels etc. - verbeterde productkwaliteit

√ Filterelementen met groot oppervlak - grote filtratiecapaciteit 

√ Continu filtratieproces - geen productiestops zoals bij strainer filters

√ Simpel, robuust en hoogwaardig ontwerp met weinig bewegende delen - minimaal onderhoud, 
eenvoudig en snel te onderhouden zonder externe hulp - lage onderhoudskosten

√ Filtratie van hete vloeistoffen, tot 300°C

√ Filtratie van hoog viskeuze substanties, tot 60.000 cSt

√ VOEDINGSMIDDELEN: ontworpen voor eenvoudige CIP (Cleaning In Place) reiniging 
- verminderd handmatige reiniging - betrouwbare veiligheid voor toepassingen met 
voedingsmiddelen.

√ VOEDINGSMIDDELEN: geen binnendringen van vreemde deeltjes - voldoet aan hygiëne-
eisen en garandeert productkwaliteit

√ ATEX filter ontwerp - functioneert in Ex-omgevingen

√ Verhoogt de concentratie en verwijdering van afgevangen vervuiling nog meer, bij toepassing  
van een afvoersluis - vermindert productverlies en voorkomt drukverlies in het proces

√ Houdt het product op constante temperatuur door een verwarmingsmantel te installeren 
- dit garandeert de productstabiliteit

Regelgeving
HiFlux Filtration A/S Auto-line® filters zijn ontworpen in overeenstemming met de Europese richtlijn 
voor drukapparatuur PED 2014/68/EU en zijn beschikbaar met goedkeuring volgens categorie I, 
II, III of IV. De Auto-line® filters kunnen voorts geleverd worden met de goedkeuring voor gebruik 
in explosie gevaarlijke omgevingen, categorie 2 (zone 1) en categorie 3 (zone 2), volgens richtlijn 
2014/34/EU.

Voor toepassingen in de voedingsmiddelen industrie heeft HiFlux Filtration A/S hygiënische 
zelfreinigende Auto-line® filters (geregistreerd door de Deense Voedingswarenautoriteit) in 
overeenstemming met de Europese Richtlijn EG 1935/2004 ontworpen. Voorts kan HiFlux 
Filtration A/S voldoen aan de FDA materiaalgoedkeuringsvereisten, en voldoet zij aan de 
ontwerpadviezen van de European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG).

Wat maakt een HiFlux Auto-line® filter tot de beste keuze?
HiFlux Filtration A/S ziet een Auto-line® filter niet als een standaard product. Verschillende klanten, 
verschillende toepassingen en verschillende eisen vragen om verschillende filteroplossingen. De 
Auto-line® filters zijn modulair opgebouwd en bieden de mogelijkheid om te switchen tussen 
het roterende en het lineaire reinigingssysteem. Er is een ruime keuze aan afdichtings- en 
besturingsopties. De “open-minded” benadering in combinatie met ruim 50 jaar ervaring in filtratie 
en het oplossingsgericht denken, vormen de basis van high performance filters voor tevreden 
klanten, wereldwijd. HiFlux Filtration A/S verbetert uw productiviteit en verhoogt uw winst. 
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Vertegenwoordigd door:

Tel +45 76 74 16 60

info@hiflux.dk

BTW-nr. DK 13 45 74 76

Fax +45 76 74 16 66

www.hiflux.dk

QA System ISO 9001

Breed toepassingsgebied
De Auto-line® filters kunnen in bijna elk 
vloeistoffiltratieproces gebruikt worden, 
waaronder:

• Voorfiltratie voor UF (Ultra-Filtratie)
• Koelwater, afvalwater, hergebruik (heet) 
   proceswater, stadsverwarmingswater
• Afvul proces (politie filter)
• Emulsie – poly- en monomeren – additieven
• Thermische oliën en dierlijke vetten
• Koelvloeistoffen
• Wei – pekelwater – smeltkaas - zetmeel
• CIP (Cleaning In Place) 
• Verven en lakken – pigmenten
• Kunstharsen – kleefmiddelen

Typische gebruikers 
√ Zuivelindustrie 
√ Voedings- en drankenindustrie 
√ Verven en coatingen
√ Chemische industrie
√ Petrochemische industrie
√ Ethanol en biobrandstoffen
√ Farmaceutische industrie
√ Industrieel water en drinkwater
√ Papier en karton
√ Energieopwekking
√ Systeem bouwers


