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Érdemes tudni
Tudta, hogy a Siprem az egyetlen 
olyan cég, amely a FOLYAMATOS 
KÍMÉLETES PRÉSELÉSRE alkalmas 
gépeket kínál? Itt most nem bonyolult 
szoftverrendszerekről beszélünk, 
amelyek a folyamatos préselést 
szimulálják, és nem is vízszintes 
csigás présgépekről van szó. A 
folyamatos membránprés (PCM) egy 
szabadalmaztatott gép, amely egyesíti 
a hagyományos membránprés 
minőségi előnyeit a magas óránkénti 
termelékenység (akár 50 tonna/óra) 
biztosításának igényével. 
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SIPREM Folyamatos membránprések PCM 100/200/400

A folyamatos membránprések páratlan teljesítményt nyújtanak a forradalmi 
lépcsőzetes feldolgozó rendszernek köszönhetően. Verhetetlen termelékenység / 
minőség hozam arány.

Szabadalmaztatott kivitelben a gépek kicsi (PCM 100), közepes (PCM 200) és nagy 
(PCM 400) modellekben kaphatók.

A  tartály  6  vagy  7  kamrára  oszlik,  amelyekben  a  terméket  egymás  után 
feldolgozzák.  A préselt  mustot  ezután  egy  gyűjtőtartályba  folyik  (a  modelltől 
függően  4,  5  vagy  6  gyűjtőtartállyal  rendelkezik).  Ennek  a  konfigurációnak  a 
termelékenység szempontjából elért eredményeit olyan statisztikák támasztják alá, 
amelyek  önmagukért  beszélnek:  a  legnagyobb  modell  óránként  32-50  tonna 
(szőlőfajtától  függően)  zúzott  vagy  bogyózott  szőlőt  tud  feldolgozni,  miközben 
garantálja a cefre préselésének kiváló szintjét. A működést teljes egészében a PLC 
vezérli, ahonnan az operator minden egyes fázist ellenőrizheti a praktikus és mobil 
kezelőpanelen keresztül.
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Szabadalommal védett 
technológiát a SIPREM-tól

A PCM mechanizmusnak szabadalma 
által védett: az a tény, hogy a 
préstankban több egymástól független 
membrán van, amely különböző 
nyomáson lehetővé teszi a folyamatos 
munkát (betöltés - préselés - kiürítés), így 
a különböző préselési fázisokból, külön-
külön a minőségű mustot el lehet venni. 
A gépek új generációja képesek a termék 
betöltésére és a törköly  kiürítésére 
folyamatos üzembe. Ezek a forradalmi 
PCM sorozat préseinek erősségei.
Senki sem kínál hasonló gépet, így 
könnyen megértheti, milyen előnyt 
jelenthet egy ilyen technológia. 
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A folyamatos membránprés működési elve
A folyamatos membránprés egy AISI 304 rozsdamentes acélból készült vízszintes tartályból áll, 
amely egy masszív vázra van helyezve és az axiális tengelyén forog. 

A tartályban több "kamrára" van osztva, amelyek mindegyikének megvan a maga sajátos 
funkciója. 

A must elvezető első kamra 360 °-ban perforált, így garantálja a szabadon kifolyó must nagy 
százalékának elvezetését a töltési fázistól kezdve. 

A több kompressziós kamra van elválasztva egymástól, amelyeken belül a termék növekvő 
nyomásnak van kitéve az utolsó kamra felé haladva (0,2-0,3 bar-tól indul az első kamrában és 2,1 
bar-ig az utolsó kamrában, ahonnan a törköly van majd ürül, kamránkként átlagosan 0,3 bar 
növekedéssel).

Mindegyik kompressziós kamra 180 °-ban perforált, és a többi kamrában levőtől független 
présmembrán van. 
A betöltéstől a száraz törköly ürítésének pillanatáig a ciklus időtartama körülbelül 1 óra - 1 óra és 
15 perc. Így 10 munkaóra alatt előállított teljesítmény a PCM 400 esetén, körülbelül 500 tonna (50 
tonna / óra).
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Folyamatos membránprések előnyei:
- Magas kimeneti kapacitás, amelyet a folyamatos ciklusú működés garantál

- Lágy és kalibrált préselés, a membrán működésének jellemző jellemzője

- Töredékes léelválasztás az üzemi nyomás fokozatos szabályozásával

- Teljes lélehúzás törkölyből, amelyet a préselési technika biztosít.
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SIPREM Folyamatos membránprések
PCM  100 / 200 / 400 
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   MŰ S Z A K I     A D A T O K    

22 kw 3000 liter / perc  
1 MPA-n (10 bar)  
1 gyűjtőtartály 5000 liter  
1 MPA-n (10 bar) 

30 kw 4500 liter / perc  
1 MPA-n (10 bar)  
2 gyűjtőtartály 3000 liter  
1 MPA-n (10 bar)

45 kw 6000 liter / perc  
1 MPA-n (10 bar)  
2 gyűjtőtartály 5000 liter  
1 MPA-n (10 bar)
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  T E L J E S     M É R E T E K     M M - B E N .  

Méretek és műszaki adatok
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Gépalkatrészek
PLC - Az összes feldolgozási fázist teljesen a PLC irányítja. A praktikus és könnyen kezelhető 
kezelőpanel-állvánnyal az operator minden fázist vezérelhet. 

Automatikus mosó rendszer - A mosási eljárást teljes egészében PLC vezérléssel hajtják végre, egy 
sor, megfelelően elhelyezett szórófejes fúvókával, amelyek a tisztítandó felületeket a hálózatról 
származó vízzel permetezik.

Pneumatikus rendszer - A gép jelentős sűrített levegőszükségletét egy racionálisan megtervezett 
rendszer biztosítja, amely fúvókat, rozsdamentes acélcsöveket, nyomáscsökkentőket, biztonsági és 
csereszelepeket és kisült hangtompítókat tartalmaz. Mindent a saját kezelőpanelje vezérel.

Must elvezetése - Ez folyamatosan és változó mennyiségben történik a bálakamra megfelelő alakú 
nyílásokkal ellátott oldalrészén keresztül. Ez különböző elválasztási fázisokhoz különböző 
tulajdonságokkal rendelkező mustlét eredményez.

Kipréselt törköly kiürítése - A feldolgozási maradékot, amely teljesen le van szűrve, a tartály 
forgómozgásával ki kell rakni a gépből a betáplálás ellenkező végén.

Kiürítő ajtó - A pneumatikus vezérlésű automatikus ajtóval ellátott készülék lehetővé teszi a 
nyílások teljes vagy csak részleges kinyitását, a rendelkezésre álló külső ürítő rendszerek lehetőségei 
szerint.
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Amennyiben érdeklődik a 
SIPREM folyamatos 
membránprések iránt, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot.

EU adószám: HU26576901;  
Adószám: 26576901-2-43 
Cím: 1238 Budapest Völgyhajó utca 9. 
E-mail: info.inoxtrade@gmail.com;  
Balázs Balla: +3670-364-0101; 
www.siprem.eu    
www.inoxtrade.hu 

http://www.siprem.eu
http://www.inoxtrade.hu

