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HiFlux Auto-line® är konstruerad 
som ett kompakt självrengörande 
filter
Dess härdad konstruktion gör den lämplig för industriella 
applikationer där tillförlitlighet och kontinuerlig drift är 
av yttersta vikt. Detta användningsområde är brett och 
innefattar filtrering av många olika typer av vätska, såsom 
högviskösa vätskor, färg och lack, polymer uppslamningar, 
emulsioner, processvatten och avloppsvatten, där effektiv 
för- eller slutfiltrering i intervallet 30-2000 µm krävs.

Minskade driftskostnader
Auto-line® tar löpande bort oönskade partiklar. Detta 
innebär att förbrukningen av sedvanliga filterpåsar  eller 
patroner, tillsammans med tid det tar att byta ut dem, 
minskas avsevärt eller elimineras helt. Följaktligen, minskar 
driftskostnaderna och behovet av att hantera problemavfall 
i form av filterpatroner eller -påsar minimeras.

Funktion
Filtreringsprincipen är baserad på en filtersil, med de fasta 
partiklarna som hålls kvar på insidan av filter elementet. I 
reningsprocessen, skrapar en vertikal eller en roterande 
skrapa, de fasta ämnena in i en slamkammare i botten 
av filtret. Kammaren är utformad på ett sådant sätt att 
en hög koncentration av fasta ämnen kan hållas kvar före 
rensning. Igångsättning av skrapan aktiveras antingen 
automatiskt med hjälp av differentialtrycket över filtret 
eller vid fasta tidsintervall. Det koncentrerade slammet 
töms vid lämpliga intervall genom tömningsventilen 
i botten av filtret. Tömningen styrs individuellt av ett 
elektriskt eller pneumatiskt styrsystem, vilket innebär 
att produktförlusterna hålls till ett absolut minimum.  
Tömningen i batchprocesser kan också styras manuellt i 
de fall där det endast krävs vid avslutad batch.

Drift
På en linjär typ av filter, manövreras kolvens rörelser med 
en pneumatisk cylinder. Den pneumatiska cylindern kan 
vara utrustad med en förlängd kolv (E- modeller), med 
syfte att utesluta att en del av kolvstången kommer i 
kontakt med tryckluft såväl som media. 

Den roterande filtertypen kan levereras antingen med 
en elektrisk drivmotor - av R-E-typ, eller en pneumatisk 
drivande enhet motortyp R-P.

Systemet med linjär skrapning

Systemet med roterande skrapning



Vilket filter och var?
Val av linjära eller roterande rensningsprincip 
beror på ett antal faktorer som typ av produkt 
typ, flöde, trögflutenhet, temperatur och graden 
av smuts, vilket kommer att utvärderas noga av 
våra specialister för varje specifik applikation.

För de flesta applikationer har princip den 
linjära rensningsprincipen visat sig prestera 
utmärkt. För applikationer med höga grader 
av smuts, rekommenderas den roterande 
rensningsprincipen. Vid kontinuerlig drift 
säkerställer de roterande skraporna att filtret har 
en mycket hög kapacitet för smutsborttagning 
tack vare den frekventa skrapning av ytan.
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SPECIFIKATIONER AUTO-LINE M/ME ML/MLE L/LE XL/XLE XXL/XXLE

SPECIFIKATIONER AUTO-LINE R n/a MLR-P/E LR-P/E XLR-P/E XXLR-E

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

 Filtreringsområde 860 cm² 1500 cm² 2175 cm² 3300 cm² 4840 cm²

Filtreringsvolym 6 liters 15 liters 27 liters 35 liters 89 liters

Anslutningar in-/utlopp DN50 DN65 DN80 DN100 DN150

Som standard, tillverkas Auto-line® filter av syra-fast rostfritt stål EN1.4404 (AISI 316L), och utformad för ett 
systemtryck på uppåt 16 bar, med en arbetstemperatur på upp till 150°C. och ett differentialtryck på 6 bar. 
Fläns- anslutningar enligt EN1092-1/11 är standard, med övriga anslutningar som kan levereras på begäran. 
Högre systemtryck och arbetstemperatur på begäran.

Litet antal rörliga delar 
- minimalt slitage och 

underhåll

Skraparen 
är endast i 
silen under 
rensning

Asymmetrisk 
sil – effektiv 
rensning

Hög fast 
koncentration 
före tömning 
– minimal
produktförlust

Enkel att 
installera 

och ansluta

Härdad konstruktion 
-utmärkt för 

trögflytande vätskor 

Flera tätnings- 
och styr 
alternativ



Alternativa skärmar
Ett brett utbud av perforerat, kiltråd och borrning med laser (definierad porstorlek) filterelement, 
med grader från 30-2000 µm finns att få. Detta gör det enkelt att anpassa filtret exakt för varje 
särskild applikation. Genom att justera de inställda värdena på den elektroniska styrenheten, 
kan hårda, mjuka och sköra fasta ämnen bibehållas.

AUTO-LINE®  linjära och roterande typ av självrengörande filter

Alternativa styrenheter
Beroende på applikation och kundens 
krav, finns en rad olika alternativa 
styrenheter tillgängliga: helt elektroniskt 
∆P styrenhet, timer baserad eller kon-
tinuerligt oscillerande aktivering av skrap-
funktionen, är bara några av de tillgängliga 
alternativen.

Kundanpassade 
lösningar
HiFlux Filtration A/S har utvecklat ett brett 
sortiment av alternativ för att anpassa 
dess Auto-Line® serie av filter till den 
specifika applikationen och dess krav. 
Med detta, har HiFlux Filtration A/S 
utformat och utvecklat olika tätningsboxar, 
avloppssystem med lucka,  värmemantlar,  
rörliga filtreringsenheter, etc. HiFlux 
Filtration A/S erbjuder flexibilitet och 
tillhandahåller filter utformade och 
tillverkade för varje specifik uppgift. 

Bibe-

hållande
Perforerad Kiltråd

Laser-
borrning

30 µm √

35 µm √

50 µm √ √

100 µm √ √

150 µm √ √

200 µm √ √

300 µm √ √

500 µm √ √

1000 µm √ √

2000 µm √ √



Öka din produktivitet och finansiella resultat
√ Koncentrerar smutspartiklar i avloppet innan rensning - vilket minskar produktförlusten och 

farligt avfall

√ Slutet filtreringssystem - ingen manuell hantering, förbättrad arbetsmiljö, minskade 
driftskostnader vid byte av filterpåsar, inga problem med skumning (som med vibrationsilar)

√ Filtrering av hårda och mjuka partiklar, fibrer etc.. - förbättrad produktkvalitet

√ Filterelement med stor öppen yta - hög filtreringskapacitet

√ Kontinuerlig filtreringsprocess - Inga produktionsstopp

√ Enkel, härdig och högkvalitativ konstruktion med få rörliga delar - minimalt underhåll krävs, 
enkel och snabb att serva utan behov för extern assistans – låga underhållskostnader 

√ Filtrering av höga tempererade vätskor, upp till 300°C

√ Filtrering av höga trögflytande medier, upp till 60 000 cSt

√ LIVSMEDEL: utformad för enkel rengöring - minska rengöring för hand- tillförlitlig 
livsmedelssäkerhet

√ LIVSMEDEL: inget intrång av främmande partiklar - uppfyller de hygieniska kraven och 
säkerställer produkt kvalitet

√ ATEX filterkonstruktion - fungerar i EX-områden

√ Öka reningskoncentrationen ytterligare med installation av ett avloppssystem med lucka- 
och minska produktförlusten och förhindra tryckfall i systemet

√ Bibehålla en fast temperatur på din produkt genom installation av en värmemantel - som 
säkerställer produktstabilitet

Regelverk
HiFlux Filtration A/S Auto-Line® filter är utformade enligt EG -direktivet för tryckkärl PED 
2014/68/EU, och kan levereras med godkännande för kategorier I, II, III eller IV. Ytterligare Auto-
Line® filter kan levereras för användning i explosiva områden, kategori 2 (zon 1) och kategori 3 
(zon 2), enligt direktivet 2014/34/EU.

För varje livsmedelapplikation, HiFlux Filtration A/S utformade hygieniska självrengörande 
Auto-Line® filtrerar i enlighet med EU-förordning EU 1935/2004 (registrerat av det danska 
livsmedelsverket). Dessutom kan HiFlux Filtration A/S uppfylla kraven i FDA materialcertifiering, 
och respekterar den Europeiska Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) rekommendationer 
på design. 

Så, varför välja ett HiFlux Auto-Line® filter?
Eftersom HiFlux Filtration A/S betraktar inte ett Auto-Line® filtrera som en handelsvara. Olika 
kunder, olika applikationer och olika krav, kräver olika filterlösningar. Auto-line® filter är modulärt 
byggda, och ger möjlighet till byte mellan den roterande och den linjära rengöringsprincipen, 
såväl som ett brett sortiment av tätningsboxar och styralternativ. Det är den öppen lösningen 
kombinerad med 50 års erfarenhet av filtrering och tänkande i lösningar, vilket är basen för att 
utforma högpresterande filter till nöjda kunder, runt om i världen. HiFlux Filtration A/S ökar din 
produktivitet och ditt finansiella resultat. 
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Lokal partner:
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Brett applicerbar
Auto-line® filter kan användas i nästan 
alla filtreringsprocess, inklusive:

• Kylvatten • Gelpartiklar

• Emulsioner, poly- och monomerer

• Avloppsvatten • Processvatten

• Oljor och fett • Kylvätskor

• Te- och kaffeextrakt • Vassla • Saltvatten 

• Fjärrvärmevatten • Bindemedel

• Färg och lack • Bläck

• Antibiotika • Färgämnen

• Stärkelse • Hartser • Termiska oljor

Typiska marknader
√ Mejeri

√ Livsmedels- och dryckesprodukter

√ Industrin inom färg och beläggningar

√ Kemisk industri

√ Petrokemiska produkter

√ Etanol och biobränslen

√ Läkemedelsindustrin

√ Industri och kommunala vatten

√ Tillverkningsindustrin

√ Massa och pappersbruk

√ Kraftproduktion


