
Profesionální technika 
přizpůsobená 
menším šaržím vín

multifunkční 
filtr f3

PřizPůsobeno Vašim Potřebám
F3 je unikátní víceúčelový systém 3 v 1. Jeho předností je široká vy-
užitelnost ve vinařské praxi s roční produkcí do 20 000 litrů. Upřed-
nostňujete-li kvalitu před kvantitou, pak ho nejvíce uplatníte právě Vy.

Vysoce účinná (křemelinoVá) filtrace 
s maximálním důrazem na zachoVání 
a Vyniknutí Přirozené charakteristiky Vína
Originalita a jedinečnost je tím, co odlišuje vína špičková od průměr-
ných. Proto si svíčková křemelinová filtrace získává stále větší oblibu 
u těch vinařů, kteří s kvalitou svých produktů míří opravdu vysoko  
a neméně důležitá je pro ně i úspora provozních nákladů. Křemelino-
vá filtrace = dokonalejší a šetrnější náhrada deskových filtrů.

absolutní mikrobiologická filtrace 
a stabilizace Vína
Membránová mikrofiltrace je tím správným řešením, jak s jistotou do-
sáhnete dokonalé mikrobiologické čistoty Vašeho vína! Díky jedno-
duchému revolučnímu systému změny procesu, přejdete velmi rychle 
z jednoho typu filtrace na druhý.

sanitace a sterilizace Výrobního Procesu
Jakýkoli kontakt vína s nečistotou vždy zvyšuje riziko znehodnocení 
Vaší práce. S připojenou vystřikovací hlavicí snadno zabezpečíte 
vysokou úroveň čistoty a sterility zařízení, se kterým víno přichází 
do styku. Jistě s ní oceníte pohodlné a důkladné vyplachování sudů  
a tanků.

snadné oVládání a údržba
Zabudovaný průtokoměr a tlakoměr je pro Vás zárukou, že celý pro-
ces filtrace i sanitace máte pod kontrolou. S přiloženými provozními 
postupy úspěšně dosáhnete požadovaných výsledků.

Filtrace křemelinová
Filtrace membránová
Sanitace a sterilizace

3 Procesy = 1 inVestice
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Filtrační svíčky jsou vyrobeny ze speciální konstrukce ocelových drátů li-
choběžníkového průřezu s velkou deformační odolností, která zajišťuje 
vysokou účinnost filtrace a dlouhou životnost svíček.
Filtrační výkon 150 – 500 l/h, podle typu prováděné filtrace a kvalitativ-
ního stavu ošetřovaného vína.

křemelinová filtrace

využití vystřikovacích 

hlavic důkladněji 

čistí hůře dostupné vnitřní 

prostory.

- 100% Přírodní látka, která je k vínu šetrná

- široký rozsah filtrace od hrubé filtrace po mikrobiologickou 

  před koncovou membránou

- filtrace moštů před zakvašením

- filtrace pro přerušení (zastavení) kvašení

- vysoká, progresivní kapacita filtrace s možností průběžného připlavování křemeliny

- nízké provozní náklady 10 až 20 x levnější než u deskové filtrace

mikro-svíčková membránová filtrace
- 100% garance mikrobiologické čistoty 

  a stability vína

- vhodný pro koncovou filtraci před lahvováním

- regenerace filtrační svíčky vodou a chemicky

- ekonomický provoz

- dlouhá životnost 

Rotační hlavice 

sanitace a sterilizace
- udržuje čistotu a bezinfekčnost výrobní 

  technologie, což má významný vliv na kvalitu 

  a stabilitu vína

- zvyšuje životnost techniky a filtračních materiálů

- čistí filtry, plničky, hadice, nádrže, 

  tanky, sudy atd.

- umožňuje přípravu chemických sanitačních 

  prostředků a zároveň zvyšuje jejich účinnost
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Statická 
hlavice 

mikrofiltrační svíčka bevpor je vyrobena  
z vysoce asymetrické polyethersulfonové 
membrány, vyvinuté pro potravinářství. ma-
teriál svíčky se vyznačuje vysokou průtočností  
a dobře odolává ucpávání proteiny, obsažený-
mi ve víně. s použitím chemických sanitačních 
prostředků má výbornou schopnost regenera-
ce. filtrační průtok je v rozsahu 300 až 600 
litrů za hodinu, podle velikosti zvolené svíčky.  
v ceně zařízení je svíčka domnickHunter bP 
10“ s absolutní účinností 0,45 mikrometru - 
doporučená pro bílá vína.


