MANUAL TEHNIC ȘI INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ

APARAT FILTRARE VIN
B-acchus

JET6 – JET6SP – JET10 – JET10SP

AVERTIZARE: Acest manual trebuie p strat lâng ma in , într-o zon cunoscut , pentru a
putea fi folosit de c tre persoanele angajate în utilizarea, între inerea i repararea.

Produc tor: Omac
Importator: S.C. BRONTO COMPROD S.R.L.
str. Corneliu Coposu, nr. 35-37, 400235 Cluj-Napoca
tel: 0264-436.654, 435.337, 406.790; fax: 0264-406.703
e-mail: office@bronto.ro; web: www.bronto.ro

Echipament filtrare vin
INTRODUCERE
Manualul urm tor con ine informa iile necesare pentru utilizarea corect
aparatului.

i între inerea

INSTRUC IUNI / AVERTIZ RI

1) Utilizatorul trebuie s urmeze m surile de prevenire a accidentelor în vigoare în ara
respectiv .
2) În timpul lucr rilor de între inere sau repara ii ale ma inii deconecta i aparatul de la sursa
de alimentare electric, deoarece orice între inere, instalare sau deplasare cu echipamentele
electrice cu tensiune aplicat poate provoca un accident grav.
3) În timpul func ion rii, nu mi ca i i nu schimba i aparatul.
4) Înainte de a utiliza aparatul, verifica i întotdeauna dac cablul i toate dispozitivele
electrice sunt eficiente.
5) Înainte de a conecta ştecherul la sursa de alimentare cu energie electric , sau de a porni
aparatul cu comutatorul, utilizatorul trebuie s se asigure, c :
• nu este descul i
• nu are un picior / picioarele scufundate în ap
• nu are mâinile ude
6) Utilizatorul nu trebuie s execute din proprie ini iativ opera ii sau interven ii care nu sunt
men ionate în acest manual.
Aparatul a fost proiectat astfel încât toate p r ile mobile s fie inofensive prin intermediul
unor protec ii. Compania refuz orice responsabilitate în caz de daune cauzate de
modificarea nepermis a acestor componente. Compania refuz , de asemenea, orice
r spundere pentru accident, daune materiale i / sau persoane din cauza unei utiliz ri
necorespunz toare a ma inii.

UTILIZAREA APARATULUI
Filtrele de carton pot fi utilizate pentru a filtra:
• Vinuri
• B uturi spirtoase
• Esen e naturale
• Alte lichide
Dac alege i acest produs, ve i ob ine de fapt dou produse. Prin deconectarea evii care
leag pompa de unitatea de filtrare, ave i posibilitatea s utiliza i aparatul numai ca pomp
electric .

INSTRUC IUNI DE FILTRARE

• Conecta i tuburile conform figurii, strângându-le cu o band îngust adecvat .
• Selecta i tipul de pl ci de filtrare adecvate tipului de activitate pe care trebuie s -l executa i
(vezi tabelul).
• Umezi i filtrele cu vin sau ap i introduce i-le în aparat dup indica ia indicat în figur .
• Strânge i cu for pl cile prin intermediul butonului de strângere, având aten ie la aibele
care trebuie a ezate în locaşurile corecte.
• Umple i pompa i porni i-o (în cazul pompei electrice, urma i instruc iunile specifice).
• Când a fost atins capacitatea maxim de filtrare a pl cilor de carton, opri i pompa i, dup
ce sl bi i butoanele de strângere, scoate i pl cile murdare.
• Pentru a începe o nou filtrare, repeta i opera ia.
• Nu opri i niciodat pompa în timpul filtr rii.
• Succes!
• ATEN IE: Performan ele aparatului pot varia în func ie de caracteristicile vinului de filtrat.
Un vin foarte murdar reduce durata de via a filtrelor.
• ATEN IE: P r i solide, cum ar fi pietre, semin e, fileuri, coji, frunze nu trebuie s ajung în
aparat. Garan ia poate fi anulat în caz de defec iune cauzat de prezen a p r ilor solide în
produsul care urmeaz s fie filtrat.

CUR

IRE I ÎNTRE INERE

Orice fel de opera iune de între inere trebuie efectuat cu ştecherul deconectat de la reţea.
• Când filtrarea este terminat , sp la i bine cu jet de ap atât conductele, cât i pl cile.
• Aparatul trebuie plasat într-un loc uscat, protejat de praf i umiditate.

PL CILE DE FILTRARE

ASAMBLAREA PL CILOR DE FILTRARE
INSERAREA PL CILOR FILTRANTE
Plac de cap t
Pl ci intermediare

Partea
neted
Partea
Parte
rugoas
a dur

Plac de cap t, pe
partea cu pompa

Partea
rugoas
Partea
neted

Caracteristicile pl cilor filtrante de carton
TIP

FOLOSIN

PRESIUNE
[Kg/cm2]

DEBIT
[litri/hour]
(10 filtre de
carton)

4.0

720

3.0

680

SCOP

CKP V.4

DEGRO ARESP LARE
DEGRO ARE

CKP V.8

DEGRO ARE FINA

2.5

650

CKP V.12

FILTRARE MEDIE
DE BAZ

2.5

500

Pentru vinuri complet
fermentate

CKP V.16

FILTRARE MEDIE
DE LIMPEZIRE

2.0

350

Limpezire vinuri ro ii

CKP V.18

PRE-STERILIZARE

2.0

300

Limpezire vinuri albe

CKP V.20

STERILIZARE

1.5

220

Limpezire şi sterilizare pentru
vinuri cu reziduuri zaharoase
nefermentate

CKP V.24

SUPERSTERILIZARE

1.0

120

Pentru toate aplica iile în care
este necesar o stabilitate
garantat a vinului

E2

DEGRO ARE

2.5

50

Pentru filtrarea uleiului de
m sline

CKP V.0

Pentru vinuri noi deosebit de
tulburi

Caracteristicile straturilor de filtrare
puterea de limpezire
Tip

Grosier

-

Medie -

Fin

Aplica ii specifice ale pl cilor de filtrare

- Steril

V24

Pentru toate aplica iile în care este
necesar o stabilitate garantat .
Debit recomandat: 120 litri de vin / or
Presiunea de lucru: 1 bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V20

Filtrare de limpezire pentru a steriliza vin
cu reziduuri de zah r nefermentat, filtrare
cu protec ia membranelor micro-poroase.
Debit recomandat: 220 litri de vin / or
Presiunea de lucru: 1-1,5 bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V16

Filtrarea de limpezire perfect a vinurilor
cu rat bacterian redus , limpezirea
distilatelor, limpezirea solu iilor cosmetice.
Debit recomandat:350 litri de vin / or
Presiune de lucru: 1,5-2,5 Bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V12

Filtrarea de limpezire a vinurilor ro ii
complet fermentate, limpezirea b uturilor
spirtoase, şi în general pentru orice
limpezire care poate fi considerat semifin .
Debit recomandat: 500 litri de vin / or
Presiune de lucru: 1,5-2,5 Bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V8

Filtrarea vinurilor noi chiar i cu turbiditate
ridicat , limpezirea spirturilor zaharoase,
limpezirea uleiurilor alimentare.
Debit recomandat: 650 litri de vin / or
Presiunea de lucru: 2-2,5 Bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V4

Pre-degro area potrivit în special pentru
limpezirea uleiului de m sline extra-virgin
i pentru limpezirea vinurilor noi cu
turbiditate ridicat .
Debit recomandat: 80 litri de vin / or
Presiune de lucru: 2-3 Bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

V0

Suport pentru bentonit , în limpezirea
berii, a solu iilor zaharoase concentrate în
filtrarea uleiurilor alimentare i industriale,
a lichidelor i solu iilor vâscoase.
Debit recomandat: 720 litri de vin / or
Presiune de lucru: 4 Bar
(Valori referitoare la 10 pl ci filtrante)

