
AUTO-LINE® HYGIËNISCHE ZELFREINIGENDE FILTERS

VOOR BETERE PRODUCTIVITEIT EN HYGIËNE IN DE 

VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

Naleving van de Europese verordening EC 1935/2004 inzake materialen die met voedsel 
in contact komen, geregistreerd door de Deense Voedingswarenautoriteit
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Auto-line ® MLR-E voor filtratie van smeltkaas

Filterhuis gepolijst tot Ra 0,8 micron

Eisen van de  
voedingsmiddelenindustrie
Als het gaat om de productie van voedsel is er een 
steeds grotere vraag naar hygiënische oplossingen 
vanuit de industrie. Bij HiFlux Filtration A/S ontwierpen 
we meer dan tien jaar geleden de eerste Auto-line® 
hygiënische filters, en vandaag de dag is het de 
bekende standaard vloeistoffiltratieoplossing in vele 
voedselverwerkende industrieën, zoals zuivel, kaas, 
chocolade, honing, bier, suiker, zetmeel, gelatine enz.

Hygiënisch ontwerp
Het HiFlux Auto-line® hygiënisch filter is ontworpen  
met inachtneming van de hygiënische ontwerpaan-
bevelingen van de European Hygienic Equipment 
Design Group (EHEDG) en zorgt voor een hygiënisch  
filterontwerp dat bacterievorming voorkomt en 
gemakkelijk te reinigen is, terwijl de arbeidskosten en 
storingstijd worden verminderd. Het voldoet aan de 
verordening EC 1935/2004 en aan de FDA-normen 
voor polymeren en elastomeren die met voedsel in 
contact komen. HiFlux Filtration A/S is geregistreerd 
bij de Deense Voedingswarenautoriteit.

Makkelijk te reinigen
Het ontwerp is CIP-vriendelijk met een minimum aan 
spleten en dode ruimte, zodat het filter gemakkelijk 
tussen de batches kan worden gereinigd. Het resultaat 
is een verbeterde voedselveiligheid, terwijl handmatige 
reiniging wordt vermeden en de arbeidskosten worden 
verlaagd. Alle oppervlakken van het filterhuis dat met 
voedsel in contact komen, zijn standaard gepolijst tot 
Ra 0,8 micron, kortom een superieure afwerking.

Gesloten systeem
Het HiFlux Auto-line® hygiënisch filter is uitgevoerd 
als een compact zelfreinigend vloeistoffilter. De 
robuuste constructie maakt het geschikt voor de 
procesomstandigheden waarbij betrouwbaarheid en 
continue werking van essentieel belang zijn. Het 
gesloten systeem voorkomt het binnendringen van 
ongewenste vreemde deeltjes (dus waarborging van 
de productkwaliteit en voedselveiligheid).

Problemen die Auto-line® filters 
kunnen oplossen:
• Productieonderbreking door verstopte buisfilters of 

zakfilters
• Onzuiverheden in het eindproduct, mogelijke 

terugroepactie (recall) en reputatieschade
• Te hoge onderhoudskosten aan centrifuges en 

sproeikoppen
• Vervuilde membranen (UF- en RO-filters)
• Te hoge kosten door onnodig duur product verlies
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Auto-line® LE voor filtratie van wei in een kaasfabriek

Auto-line® hygiënisch asafdichting en 
dubbeleschrapersysteem

Auto-line® LE voor filtratie van chocolade

Auto-line® XXLE politiefilter 
voor condensaatfiltratie 

voor membraan installatie

Sluissysteem
Het optionele sluisspoelsysteem met 
2 aftapkranen maakt het mogelijk om 
productverlies te verminderen en om het 
drukverlies in het systeem te voorkomen. Dit 
verhoogt de productiviteit en controle van 
het productieproces.

Verwarmingsmantel
Met de optionele verwarmingsmantel is het 
mogelijk om een vaste temperatuur van 
het medium te handhaven, waardoor de 
productkwaliteit en vereiste processtroom 
tijdens het filtreren gehandhaafd blijft.

Verlengde 
cilinder
In toepassingen waar het 
lineaire reinigingsprincipe 
wordt geadviseerd, 
passen wij een verlengde 
pneumatische cilinder 
toe. Het voordeel van 
dit ontwerp is, dat de 
zuigerstang geen contact 
heeft met de media 
in het filterhuis en van 
hieruit terugtrekt in de 
pneumatische cilinder. 
Dit elimineert besmetting 
en bacterievorming in de 
pneumatische cilinder 
en verhoogt daardoor de 
voedselveiligheid.

Ontwerp hygiënisch 
(nastelbare) asafdichting
Modulair ontworpen asafdichting met O- 
ringen in EPDM, Viton of ander elastomeer 
dat in overeenstemming is met de Europese 
verordening EC 1935/2004.
Roterende schrapersystemen met 
schraapmessen van PEEK. Lineaire 
schraapsystemen met enkele of dubbele 
schrapers van PEEK.
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AUTO-LINE® (LINEAIR) ME MLE LE XLE 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/u 44 m³/u 63 m³/u 100 m³/u 223 m³/u

Filtratieoppervlak 860 cm² 1500 cm² 2175 cm² 3300 cm² 4840 cm²

Volume 6 liter 15 liter 27 liter 35 liter 89 liter

Aansluitingen inlaat/uitlaat DN50 DN65 DN80 DN100 DN150

Oplossingen op maat
De engineeringsafdeling van HiFlux 
Filtration A/S kan een breed scala 
aan standaard Auto-line® producten 
combineren om zo tot een oplossingen 
op maat te komen die geschikt zijn 
voor elke specifieke filtratietoepassing.

Testfilters
HiFlux Filtration A/S heeft de 
beschikking over industriële (standaard) 
en hygiënische Auto-line® filters en 
filterelementen om bij de klant te 
kunnen testen.
Voor en tijdens de testperiode bieden 
wij u ons professionele advies en 
ondersteuning aan.

Retentie Geperforeerd Wedge wire
Laser 

geboord

30 µm √

35 µm √

50 µm √ √

100 µm √ √

150 µm √ √

200 µm √ √

300 µm √ √

500 µm √ √

1000 µm √ √

2000 µm √ √

Auto-line® hygiënische filters zijn standaard gemaakt van zuurbestendig, roestvast staal 
EN 1.4404, en ontworpen voor een systeemdruk van 10 bar en een bedrijfstemperatuur 
van 110°C. Als in-/uitlaataansluitingen zijn laseinden en sanitaire koppelingen conform 
DIN 11850 en 11851 standaard. Andere aansluitingen kunnen op aanvraag worden 
geleverd.

Laser geboord filterelement in hygiënisch ontwerp

Filterelement opties
Er is een breed scala aan geperforeerde, wedge-wire en laser geboorde (gedefinieerde 
poriën) filterelementen beschikbaar met maaswijdten van 30 tot 2000 micron. Hierdoor 
kan het filter eenvoudig exact aan elke specifieke toepassing worden aangepast. 
Door de instelwaarden op de elektrische controller aan te passen, kunnen harde, 
zachte en broze vaste stoffen worden tegengehouden. De roestvast stalen (EN1.4404) 
filterelementen zijn ontworpen voor een drukverschil van 3, 5 of 7 bar.



Voedselveiligheid, verhoogde productiecapaciteit, 
verhoogde continuïteit en dus meer winst
• Hygiënisch ontwerp = verhoogde productkwaliteit en voedselveiligheid

• Voldoen aan de EC 1935/2004 EU 10/2011 en FDA-normen voor polymeren en 

elastomeren met voedselcontact = betrouwbare voedselveiligheid

• Ontworpen met inachtneming van de hygiënische ontwerpaanbevelingen van de 

European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) = best mogelijke hygiënisch 

filterontwerp = verbeterde voedselveiligheid

• CIP-vriendelijk ontwerp = hoge mate van zekerheid dat de filter na CIP schoon 

is = handmatige reiniging vermijden = lagere arbeidskosten en betrouwbare 

voedselveilige asafdichting

• Gesloten systeem = 1 pomp besparen ten opzichte van een trilzeef = lagere 

investering en lagere bedrijfskosten

• Gesloten systeem = geen indringing van vreemde deeltjes in het systeem = voldoet 

aan de hygiënische eisen

• Laser geboord  filterelement in CIP-vriendelijk design = nauwkeurige filtratie met 

gedefinieerde poriën, ook voor zachte/gelachtige deeltjes = hoge filtraatkwaliteit

• Voedselveiligheid verder verhoogd door robuust ontwerp van roestvast staal huis en 

roestvast staal filterelement

Auto-line® XLE voor het filtreren van 
wrongeldeeltjes uit wei na de kaasvorming

2 stuks Auto-line® XLE voor het filteren van pekel 
uit het pekelbad in een hardekaasmakerij
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Vertegenwoordigd door:

Telefoon +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 systeem ISO 9001
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2 stuks Auto-line® XXLR-E voor het filtreren van siroop 
van suikerbieten

Auto-line® LR-E voor het filtreren van gelatinewater

Toepassingsgebieden
Het toepassingsgebied is breed en omvat het filtreren of homogeniseren van vele verschillende 
soorten voedsel.

Zuivel- en kaasindustrie
√ Wei

√ Pekel

√ Kaaswrongel

√ Waswater van kaasvormen

√ (Bruden)condensaat

√ Lactose

√ Roomkaas

√ Smeltkaas

√ Herwerkte kaas

√ CIP-vloeistoffen

Overige voedingsmiddelen 
en dranken
√ Chocolade en herwerkte chocolade

√ Honing

√ Suikerstroop (siroop, glucose)

√ Gelatine

√ Zetmeel

√ Vet

√ Verdikkingsmiddelen

√ Lecithine

√ Heet frituurvet

√ Bier (wort, gist, hop)

√ Frisdranken

√ Koffie-extract

√ Thee-extract

√ Puree (diversen)
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