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VAN BORSELEN FILTERS

Zelfreinigend 
schraapfiltersysteem
Het VB schraapfiltersysteem is niet alleen een product
van de tekentafel. Het systeem is veel meer een innovatie
die in de dagelijkse praktijk is geboren. Het is voortdu-
rend in de praktijk getest en steeds verder ontwikkeld.

Het principe van het systeem is als volgt: een tweedelig
drukhuis, waarin de filterbuis is geplaatst. Het element
wordt door een elektrische of pneumatische aandrijving
voortdurend rondgedraaid. Het is ook mogelijk om via
een sturing gebaseerd op verschildruk of een tijdschake-
laar het proces te beïnvloeden. Door de draaiing wordt
de verontreiniging met een schraper van het filterelement
verwijderd.

Het filterelement bestaat uit naar binnen toe steeds smal-
ler wordende driehoekige ringen (wedge wire), die aan
profielen zijn gelast. Door afstand van de wikkeling
wordt de filterfijnheid bepaald. Deze bouwwijze zorgt er
voor dat een gladde wand wordt verkregen. De driehoe-
kige vorm van de ringen voorkomt dichtslibbing. De door-
looprichting is van buiten naar binnen.

Op het bovenste deel, van
het filterhuis, is de aandrij-
ving gemonteerd. Dit kan
een met de hand draaibare
slinger zijn, een elektromo-
tor of door middel van
pneumatiek zijn aangedre-
ven. Het schraapsysteem
reinigt het filterelement
voortdurend. Het verzamel-
de vuil wordt in het onderste deel verzameld en kan via
een afsluiter met de hand of automatisch worden verwij-
derd.

Het VB schraapfilter is het ideale systeem voor:
● verf & coatings
● dispersies
● oliën & vetten
● overal waar veel filterelementen gewisseld of 

gereinigd moeten worden.
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Minder afval door automatisch
reinigen van filterelementen
AFMETINGEN STANDAARD UITVOERING (ANDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Alle gegevens zijn richtwaarden. Tussenmaten zijn mogelijk. De ondersteuning kan vast worden gemonteerd. De in- en uit-
gangsflenzen zijn bij de kleinere filtertypen ook met draadaansluitingen te verkrijgen. De filterhuizen worden compleet op
maat gemaakt.

TYPE S1/S2 S3 A B C D E F AANTAL CA.FILTER-
ELEMENTEN OPP/CM2

SRF1-70/200(325*) 50-80 25-50 900 600 550 168 380 400 1 400/715

SRF1-137-325(500*) 50-100 25-50 1100 800 550 219 420 400 1 1400/2150
SRF2-137-325(500*) 80-150 25-50 1100 800 600 368 680 400 2 2800/4300
SRF3-137-325(500*) 80-150 25-80 1100 800 600 406 700 400 3 4200/6450
SRF4-137-325(500*) 100-150 25-80 1100 800 600 450 750 400 4 5600/8600
SRF5-137-325(500*) 100-200 25-100 1100 800 600 600 900 400 5 7000/10750

SRF1-190-500(800*) 100-200 25-100 1400 1200 800 273 550 500 1 3000/4770
SRF2-190-500(800*) 100-250 25-100 1400 1200 800 406 700 500 2 6000/9540
SRF3-190-500(800*) 100-250 25-100 1400 1200 800 450 750 500 3 9000/14310
SRF4-190-500(800*) 100-250 25-100 1400 1200 800 600 900 500 4 12000/19100
SRF5-190-500(800*) 100-300 25-100 1400 1200 800 700 1000 500 5 15000/23850



INGENIEURSBUREAU VAN BORSELEN BV
Postbus 3 Telefoon (079) 3412314
2700 AA Zoetermeer Telefax (079) 3412892
Newtonstraat 5-7 Email info@vanborselen.nl
2723 RK Zoetermeer www.vanborselen.nl

VAN BORSELEN FILTERS

Uw specialist voor 
rendabele filtratie
Heeft u er wel eens over nagedacht of uw filtratiepro-
ces nog rendabel is? Hoe vaak moet u filterelementen
wisselen? Hoeveel van het product zelf gaat daarbij
verloren? Wat kost het reinigen? Bij deze problemen
helpt Van Borselen u! Met de nieuwste filtertechnolo-
giëen wordt bijvoorbeeld de vuilopnamecapaciteit ver-
hoogd, wat een langere standtijd geeft. 

Van Borselen heeft een lange ervaring op filtergebied.
In huis is er een overweldigende hoeveelheid kennis
over wat de beste oplossing is voor de meest uiteenlo-
pende toepassingen. Van Borselen wordt daarom door
haar klanten gezien als de ideale partner. 
Door de flexibele ondernemingsstructuur kunt u bij Van
Borselen terecht voor “maatwerk”; voor filtratie-oplossin-
gen die toegesneden zijn op uw situatie. 

Van Borselen werkt graag innovatief. Dat wil zeggen
dat zij haar filtersystemen voortdurend aanpast aan de
nieuwste stand der techniek. Tel daarbij op de prettige
after-sales begeleiding, om er voor te zorgen dat uw
productieproces op rolletjes kan lopen.
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VOORDELEN ZELFREINIGENDE 

SCHRAAPFILTERS OP EEN RIJ

Het VB zelfreinigend filtersysteem is het alternatief voor
wegwerpfilters. Het is een zeer economische en milieu-
vriendelijke filtermethode. Het systeem is ideaal toepas-
baar in een waterhoudende en visceus medium.

Dit moderne onderhoudsvrije filtersysteem biedt de vol-
gende voordelen:
oo Geen onderbreking maar continu zelfreinigend 

automatisch filtersyteem;
oo Zeer rendabel doordat geen vervangende elementen 

worden toegepast;
oo Terugverdientijd circa 6 maanden na installatie;
oo Filterfijnheid vanaf 30 tot 500 mµ.
oo TÜV- / ASME-, PED- en Code- / STOOMWEZEN KEUR
oo Elektrische- of pneumatische aandrijving

Testfilters voor dit flexibele systeem zijn beschikbaar.
Neem hiervoor contact op met onze specialisten.

Nodig ons uit, wij zijn immers uw partner!


