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Russell Finex heeft onlangs een nieuw en verbeterd 
Filter Management System™ ontwikkeld voor vloeibare 
filtratiesystemen zoals de zelfreinigende Russell Eco Filter® 
om menselijke input en verspilling van goed product te 
minimaliseren. Dit wordt bereikt door middel van nauwkeurige 
monitoring en beheer van belangrijke operationele parameters.

Het doel van het installeren van een filterbeheersysteem 
in uw productielijn is het verbeteren en waarborgen 
van de kwaliteit van het product door het verwijderen 
van overmaatse verontreiniging. De kenmerken van de 
overmaatse elementen kan enorm variëren, afhankelijk van 
de toepassing, maar in ieder geval dient een systeem te 
worden geïnstalleerd dat zorgt dat de vervuiling regelmatig 
en veilig wordt afgevoerd. Dit is met name van belang bij 
de verwerking van gevaarlijke stoffen die schade kunnen 
berokkenen aan medewerkers bij een verkeerde behandeling.

Het Filter Management System™ is achteraf te installeren 
op vele filtratiesystemen en voorkomt de uitscheiding 
van overmaatse deeltjes automatisch, zonder menselijke 
tussenkomst. Dit verhoogt de veiligheid en bespaart tijd 
en arbeidskosten. Aangezien het systeem de productielijn 
en het drukverschil controleert is het in staat om 
beschadiging van het filter door overdruk te voorkomen.

Het nieuwe en verbeterde filterbeheersysteem  
gebruikt de nieuwste besturingstechnologie om meer 
functionaliteit te bieden en een nieuwe, eenvoudige 
menustructuur waardoor het systeem eenvoudig te 
installeren en te opereren is en u kostbare tijd bespaart.

De standaardfuncties:

Afvoer van overmaatse verontreiniging via getimede cycli. 
Het beheer van de afvoerklep voor overmaatse deeltjes 
wordt met behulp van timers geopend en gesloten. De 
timers zijn volledig instelbaar en doen voortdurend hun werk.

Snelle cycli om blokkades te verwijderen: Als 
overmaatse deeltjes moeilijk te verwijderen zijn, 
worden de kleppen automatisch in snel tempo geopend 
om de problematische inhoud te verwijderen en op 
die manier wordt kostbare downtime voorkomen.
Afvoer van overmaatse verontreiniging door drukbewaking: 
Met twee nieuwe drukverdelers in de inlaat en de afvoer 
van het filter kan het systeem zowel differentiaaldruk 
als lijndruk in het filter volgen. Zo kunt u een limiet 
instellen om afvoer van te grote deeltjes te garanderen.
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Verhoogt de veiligheid

Beschermt uw filterelement

Bespaart tijd en arbeidskosten

Nieuw en verbeterd Filter Management System™ heeft geen menselijk toezicht meer nodig en 
beperkt verspilling van goed product tot een minimum

Foto 1. Het Russell filterbeheersysteem geïnstalleerd op een typische 
voedselverwerkingsproductielijn

Filteren zonder stress of overlast
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Het systeem kan verder worden verbeterd door diverse 
extra functies, zoals ‘scherm-detectie’, een alarm dat afgaat 
als er een filter niet is geïnstalleerd. Een andere handige 
functie die beschikbaar is is ‘Maximum scherm drukverschil’, 
het voorkomen van schade aan het scherm door 
overschrijding van het maximale drukverschil toegestaan 
voor het scherm. Als het drukverschil boven de ingestelde 
waarde stijgt, zal het alarm afgaan. Een veel voorkomend 
probleem binnen productielijnen is schade aan apparatuur 
door overdruk. Daarom kan het filterbeheersysteem 
worden geleverd met de functie ‘overdruk indicatie’. Deze 
functie bewaakt de upstream druk op de lijn en zorgt 
dat de druk niet boven de maximum toegestane druk 
van het filter uitkomt (het maximum is aan te passen).

Een andere handige optie is om het filterbeheersysteem 
meer dan één filter tegelijk te laten beheren. De op afstand 
bedienbare start/stop optie maakt de installatie van het 
filterbeheersysteem nog gemakkelijker en vergemakkelijkt 
de controle over de filtersystemen. Dit nieuwe systeem kan nu 
ook verbinding maken middels modem, seriële verbinding, 
USB of Bluetooth of het Modbus TCP Ethernetprotocol. Dit 
maakt installeren eenvoudig zonder dat extra bedrading 
benodigd is, wat tijd en kosten bespaart bij de installatie. 

Russell Finex levert al 80 jaar industriële zeven en 
filtratie-apparatuur, om productkwaliteit te verbeteren, 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 

te waarborgen, en te zorgen dat vloeistoffen en poeders 
vrij zijn van contaminatie. Het bedrijf werd opgericht 
in 1934 en wordt dankzij zijn uithoudingsvermogen en 
goede reputatie beschouwd als behorende tot de top drie 
in de sector wereldwijd. Russell Finex bedient een ruime 
verscheidenheid aan industrieën in de hele wereld met 
toepassingen voor voedsel, farmacie, chemie, lijmen, 
kunststoffen, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek.

Surf naar www.russellfinex.com om meer te weten 
te komen over het volledige zeef- en filtratieaanbod.
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Foto 1. Het nieuwe Filter Management System™ geïnstalleerd op een 
Russell Eco Filter®
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