
Najwyższej jakości technologia oferująca kompleksowe rozwiązania 

 

Membrana spiralna 

Dzieki kompaktowemu 
rozmieszczeniu i duzej 
ilosci membran na 
element, spirale sa 
zazwyczaj uzywane do 
duzych przeplywów z 
minimalna iloscia czastek 
stalych lub bez. Ich zaleta 
sa niskie koszty 
oprzyzdowania i pracy. 

  

 

  

Membrana ceramiczna 

Idealnie dopasowana do produktów wartosci dodanej 
lub produktów sanitarnych, jak równiez zastosowan 
wymagajacych selektywnej separacji ze strumieni 
cieczy zawierajacych agresywne komponenty takie 
jak rozpuszczalniki. 

 

  

Membrana ze stali 
kwasoodpornej 

Odporna konstrukcja, 
szczególnie wydajna przy 
wymagajacych 
zastosowaniach przy 
ekstremalnych warunkach 
procesowych lub 
strumieniach zasilania o 
podwyzszonej zawartosci 
czastek stalych i/lub 
lepkosci. 

 

 

 

  



Membrana rurowa 

Wysoce odporna na zapychanie przy obróbce 
strumieni zawierajacych duze ilosci czastek stalych 
lub komponentów wlóknistych. 

 

  

Membrana o pustych 
wlóknach 

Duza gestosc i otwarte 
kanaly daja mozliwosc 
mycia wstecznego od 
strony permeatu, 
uzywanego dla strumieni 
cieczy o niskiej zawartosci 
czastek stalych. 

 

 

 

  

Plyta i rama 

Dzieki zastosowaniu otwartych kanalów, membrana 
moze byc uzywana do produktów o duzej lepkosci, 
zwlaszcza farmaceutyków o duzej zawartosci czastek 
stalych oraz do produktów spozywczych. 

 

GEA Filtration jest swiatowym liderem w dziedzinie filtracji membranowej typu cross-flow, z 
zastosowaniem technologii odwróconej osmozy oraz nano-, ultra-, i mikrofiltracji. 

  



Membrany Specter® ze stali kwasoodpornej do filtracji typu cross-

flow 

Membrany Specter® ze stali kwasoodpornej do filtracji typu cross-flow sa produkowane 
przez Graver Technologies i sa doskonale dopasowane do wymagajacych warunków 
procesowych. 

Membrany Specter® ze stali kwasoodpornej do filtracji typu cross-flow stanowia bardzo 
trwale medium filtracyjne do szczególnego oddzielania i ciaglej pracy w ekstremalnych 
warunkach procesowych. Dzieki projektowi Scepter® i konstrukcji ze stali kwasoodpornej 
membrany te sa najbardziej wytrzymale I niezawodne. W konsekwencji mozna je 
wykorzystywac do róznych trudnych strumieni procesowych, obejmujacych szeroka game 
srodków chemicznych, przy róznych wartosciach cisnienia i temperatury. 

Cechy 

• Separacje z wykorzystaniem mikrofiltracji (MF) i ultrafiltracji (UF) miedzy 0,1 a 1,0 
mikrona, rury o duzej srednicy i projekt typu cross-flow umozliwiaja obróbke 
zasilania o wysokiej lepkosci oraz zlozonych mieszanin substancji rozpuszczonych i 
zawiesin. 

• Membrana ze stali pozostaje obojetna na dzialanie wiekszosci cieczy procesowych 
• Trwale membrany i moduly znosza wysokie temperatury (az do 350 F° /177 C°) i 

cisnienia operacyjne (do 1000 psig / 70 bar). 
• Niezawodna, wykonana w calosci ze stali kwasoodpornej konstrukcja pozwala na 

parowa i chemiczna sanityzacje, i jest odporna na zrace srodki myjace. 
• Brak uszczelek i w pelni spawana konstrukcja zapewniaja niezwykla stabilnosc 

mechaniczna. 

Scepter® (membrany ze stali kwasoodpornej) stanowi zastrzezony znak towarowy nalezacy 
do i uzywany przez Graver Technologies. 

GEA Filtration jest swiatowym liderem w filtracji membranowej typu cross-flow przy 
wykorzystaniu technologii odwróconej osmozy oraz nano-, ultra-, i mikrofiltracji. 

 


