BEVERAGE FILTRATION SOLUTIONS BMF Compact S1-S4
FILTRAÇÃO DE CERVEJA POR MEMBRANA
ENCARTE DO PRODUTO

BMF-18 Compact S1 – Capacidade de 3-6 hl/h

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

BENEFÍCIOS

A filtração por membrana é uma solução
bem-estabelecida para as cervejarias atuais.
A Pentair possui décadas de experiência em
tecnologia com mais de 100 instalações de
Filtragem de Cerveja por Membrana (BMF)
em todo o mundo. O uso das membranas
fornece uma qualidade da cerveja excelente e
consistente juntamente com um processo de
filtração de cerveja higiênico e sustentável.

• Baixa perda de cerveja

Para atender às necessidades de cervejarias
artesanais e pequenas com uma produção
anual entre 10.000 e 100.000 hl, e uma
capacidade de 3-60 hl/h, a Pentair oferece
unidades de filtração compactas. O BMF
da Pentair pode tratar até 5 milhões de
células de levedura por mililitro, além de
proporcionar um processo simples de início
e parada de produção. O BMF é a solução
ideal para filtrar uma grande variedade de
tipos de cerveja, incluindo puro malte ou
cervejas com adjuntos, cervejas pretas, com
baixo teor de álcool ou de alto amargor.

• Para filtração e polimento de cerveja
(resultado final de baixíssima turbidez)

CARACTERÍSTICAS

BMF +Flux Compact S4 – Capacidade de 30-60 hl/h

• Processo robusto
• Manutenção fácil
• Sem manuseio de diatomita

APLICAÇÕES

• Fácil de integrar no processo de produção
de cervejarias
• Capacidade de 3-60 hl/h

ESCOPO DE FORNECIMENTO
• Unidade montada em skid
• Processo automatizado com tela sensível
ao toque

• Processamento inteligente

• Conexões para a entrada de cerveja, saída
de cerveja, água, água desaerada (se
disponível), energia, ar e CO2

• Tecnologia comprovada

• Cabine elétrica

• Componentes padrão

• Armário químico

• Utilização de membranas regeneráveis

• Acesso remoto

BMF COMPACT S
LINHA DE PRODUTOS
BMF-18 COMPACT S1
BMF +FLUX COMPACT S4

CAPACIDADE

MEMBRANA
MÓDULO

3-6 Hl/H

1 x S-14

2,8 M x 1,2 M

30-60 Hl/H

4 x R-30

3,5 M x 1,5 M

TAMANHO
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