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Model
Wymiar 

płyty 
(mm)

Ciśnienie 
robocze  

(bar)
Min     Maks

Liczba 
płyt

Min    Maks

Objętość 
placka   

(l)
Min    Maks

Powierzchnia 
filtracji 

(m2)
Min   Maks

Długość 
(mm)

Min   Maks

Waga netto  
 (kg)

Min    Maks

1200 1200x1200 15 ÷ 30 38 ÷ 187 1251 ÷ 6500 100 ÷ 400 7000 ÷ 16000 15000 ÷ 30700

1500 1500x1500 15 ÷ 30 81 ÷ 182 5000 ÷ 11000 300 ÷ 700 11500 ÷ 17500 31500 ÷ 46000

2000 2000x2000 15 ÷ 30 80 ÷ 246 9000 ÷ 25000 600 ÷ 1650 11700 ÷ 24700 55000 ÷ 105000

2500 2500x2500 15 ÷ 30 85 ÷231 10000 ÷ 43000 850 ÷ 2200 12000 ÷  26000 79000 ÷ 200000

GHT 4X4 to prasa filtracyjna cechująca 
się wysokim poziomem niezawodności 
i znakomitymi wynikami
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Wyniki

Prasa filtracyjna GHT 4X4 Diemme® Filtration jest urządzeniem o wysokiej 
wydajności. Płyty filtracyjne, które podwieszone są do górnej belki, 
przesuwane są za pomocą automatycznego układu typu karuzelowego, co 
znacząco skraca czas otwierania i zamykania urządzenia.

Niezawodność 

Cztery siłowniki hydrauliczne umieszczone w rogach zespołu płyt zapewniają 
idealną pracę i ograniczone napięcia strukturalne, nawet w najbardziej 
niesprzyjających warunkach pracy.
Skutecznie chronione części ruchome oraz zastosowanie najnowocześniejszych 
podzespołów elektronicznych sprawiają, że GHT 4x4 spełnia nawet najbardziej 
rygorystyczne wymagania BHP.
Rutynowe prace konserwacyjne są proste, dzięki łatwemu dostępowi do płyt filtra-
cyjnych, zarówno w celu inspekcji, jak i wymiany tkanin filtracyjnych.

GHT 2500 Diemme® Filtration

GHT 2500 jest największą prasą 
filtracyjną na świecie. Jest ona w 
stanie odwodnić ogromne ilości 
szlamu, jednocześnie uzyskując niski 
poziom wilgoci końcowej placka dzięki 
wyjątkowej objętości i powierzchni 
filtracji. Zdjęcie obok przedstawia 
człowieka stojącego pomiędzy 
najmniejszą i największą prasą 
filtracyjną z gamy urządzeń Diemme® 
Filtration.
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Prasa filtracyjna – wiodąca technologia

Automatyczny układ mycia 
tkanin
Skuteczne mycie tkanin za pomocą 
automatycznego układu gwarantuje 
utrzymanie optymalnych warunków 
filtracji przez długi czas.

Ochrona urządzenia przesuwu płyt
Urządzenie przesuwu płyt umieszczone 
wewnątrz górnej belki jest skutecznie 
chronione przed szlamem, kurzem i 
substancjami korozyjnymi przez 
specjalną taśmę tkaninowo-gumową.

Laser
Laserowy układ kontroli zapewnia 
właściwe wyrównanie zespołu płyt, 
a także zatrzymuje prasę w razie 
wystąpienia jakichkolwiek anomalii, 
aby uchronić prasę przed 
uszkodzeniem.

Płyty membranowe
W przypadku procesów wymagających 
mycia placka specjalnymi roztworami 
lub dosuszania go sprężonym powie-
trzem konieczne są płyty filtracyjne o 
zmiennej objętości komory. Ich 
wykonanie materiałowe zależy od 
temperatury oraz składu chemicznego 
filtrowanego medium.
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Karuzelowy przesuw płyt
Karuzelowe urządzenie przesuwu płyt 
zapewnia szybki, sekwencyjny ruch płyt 
poprzez automatyczny układ sterowany 
falownikiem.

Automatyczny układ smarujący
Urządzenie zapewnia idealną pracę 
urządzenia przesuwu płyt dzięki dwóm 
szczotkom smarującym łańcuch 
zapobiegając tarciu i blokowaniu.

Stała głowica – 4 siłowniki
Stała głowica wykonana jest ze stali 
nierdzewnej o strukturze komórkowej, 
co skutecznie chroni ją przed nadmier-
nymi napięciami. Utrzymuje ona cztery 
siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne 
za zamykanie i otwieranie zespołu płyt.

Wciągnik elektryczny
Aby ułatwić wyjęcie i wymianę płyt 
filtracyjnych na górnej belce 
zabudowany może być wciągnik 
elektryczny.

Podnośnik nożycowy
Specjalnie opracowany do pracy z 
największymi prasami. Pozwala na 
kontrolę oraz konserwację płyt fil-
tracyjnych oraz innych elementów 
znajdujących się w górnej części prasy 
w łatwy i bezpieczny sposób.
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Układ ważenia
Tensometry umieszczone pod 
stopami prasy na bieżąco monitorują 
wagę urządzenia, aby kontrolować 
poprawność rozładunku. Mogą być 
również używane do obliczania 
wydajności prasy.

Sterownik PLC
Prasy filtracyjne GHT dostarczane są wraz 
z zaawansowanym układem sterowania 
wyposażonym w interfejs HMI, który ułatwia 
monitorowanie funkcjonowania prasy, jej 
diagnostykę, a także umożliwia bieżącą korektę 
parametrów filtracji w celu adaptacji do zmian 
zachodzących w procesie.



Rama o wyjątkowej żywotności

Pełna Trakcja

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów zamykających zespół płyt poprzez do-
ciskanie go system pełnej trakcji nie przenosi żadnych obciążeń na górną belkę, z 
wyjątkiem wagi płyt do niej podwieszonych.
Napięcia wywierane przez układ zamykający przenoszone są na belki boczne, co 
zapobiega napięciom ramy i wynikającym z nich deformacjom konstrukcji urządzenia.

Siły wywierane przez zamknięty 
zespół płyt

Zamknięty zespół płyt

Zamykanie
1. Ruchoma głowica

2. Otwarty zespół płyt

3. Stała głowica

4. Siłownik hydrauliczny

5. Ruchoma głowica przyciągana przez 

    cztery siłowniki hydrauliczne zamyka 

    zespół płyt

6. Zamknięty zespół płyt
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Rama o wyjątkowej żywotności

Siły wywierane przez cztery 
siłowniki hydrauliczne

Idealne zamknięcie
Siły wywierane przez mechanizm 

zamykający są równomiernie 

rozkładane na każdą płytę dzięki 

czterem siłownikom 

hydraulicznym. Siłowniki 

wyposażone są w automatyczny 

system kontroli, który dopasowuje 

długość każdego z nich odpowiednio 

do wywieranego napięcia w celu 

zapewnienia idealnego zamknięcia 

zespołu płyt.

Maksymalne bezpieczeństwo

Rama prasy została zaprojektowana z odpowiednimi tolerancjami, dzięki czemu 
granica bezpieczeństwa użytych materiałów znacznie przekracza maksymalne siły 
występujące podczas normalnego użytkowania.
Górna belka nie ulega odkształcaniu, a maksymalna strzałka ugięcia równa się 
1/1000 jej rozpiętości, nawet w najcięższych warunkach pracy.

von Mises (N/m2)

2.804e003
2.200e003
2.087e003
1.870e003
1.370e003
1.462e003
1.264e003
8.366e007
6.286e007
1.200e002
2.000e000
8.000e005

URES (mm)

1.158e003
1.064e003
9.703e004
8.766e004
7.828e004
6.840e004
5.015e004
4.017e004
3.110e004
2.202e004
1.264e004
3.255e005
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Bilfinger Water 
Technologies srl
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Italy
Phone +39 0545 20611
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