
 

 

  
 
 
 

 
Pentru limpezire rapida si sigura a mustului  
 
Echipamentele pentru flotatie KSK sunt utilizate 
in pre-limpezirea rapida si sigura a mustului alb 
sau rosu.  
 
KSK poate fi operata cu aer steril, aer proaspat 
sau azot. Aerul sau gazul va fi introdus in must 
pentru a forma bule mici. Particulele in 
suspensie din must se vor atasa de aceste bule 
si se vor ridica in partea de sus a rezervorului, 
formand un strat solid. Sub stratul de particule 
solide, mustul va ramâne limpede putând fi 
pompat din rezervor prin robinetul de golire 
totala.  
 
Dupa pre-limpezire, continutul solid ramas in must este sub 1%. Gradul de limpezire poate fi 
stabilit prin prelevarea de mostre din mustul clarificat. Utilizând aer sau azot are loc oxidarea 
partiala a fenolilor liberi.  
Unitatea pentru flotatie KSK este disponibila in 5 dimensiuni, cu capacitati intre 6.000 si 
35.000 litri/h. Aceste unitati sunt ideale pentru limpezirea rapida, sigura si simpla a mustului.  
 
Caracteristici: 
-  Enzime, carbune si bentonita pot fi adaugate inaintea procesului de 
flotatie 
-  Supapa de control de inalta precizie pentru dozarea aerului, cu 
debitmetru inclus 
-  Echipat cu robinet pentru reglare manuala  
-  Sistem special de mixare pentru saturarea mustului cu bule fine de 
gaz  
-  Nu necesita compresor deoarece aerul va fi aspirat printr-un injector  
-  Rapid, sigur si usor de folosit 
 
 
Date tehnice: 

 
 MODEL KSK 6.000 KSK 10.000 KSK 15.000 KSK 20.000 KSK 35.000 

Debit l/h 6.000 10.000 15.000 20.000 35.000 
Tensiune alimentare V 230/400 230/400 400 400 400 
Frecventa Ph/Hz 50 50 3 / 50 3 / 50 3 / 50 
Curent (max.) A 11,4 / 6,6 13,5 / 7,8 15 18,6 23,1 
Putere kW 3,0 3,7 5,5 7,5 11 

 

UNITATE FLOTATIE KSK 



 

NOU! Varianta 2014  
- pentru modelele KSK 15000, KSK 20000, KSK 35000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest model constructiv prezinta o serie de avantaje: 
- Mobilitate crescuta; 
- Unitatea de flotatie poate fi transportata mai usor in apropierea rezervorului unde se 

doreste limpezirea produsului; 
- Amplasarea tabloului de comanda la o inaltime convenabila si usor de utilizat 
- Masuri de siguranta pentru motoarele cu puteri mari (comutare stea – triunghi – stea 

pentru reducerea curentului de pornire) 


