
LINT-X ROTOR
Filtro de tambor rotativo para a filtragem eficiente da água

REDUZ O NÍVEL DE PARTÍCULAS SÓLIDAS NO EFLUENTE

PERMITE A REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA  
DE PROCESSO DO TÚNEL E DAS LAVADORAS

POUPA ÁGUA E ENERGIA

REMOÇÃO EFICAZ
DE COTÃO



www.christeyns.com
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Objectivos alcançados

Filtração da água até 105μm

Diminuição do nível de sujidade

Recuperação de água: até 50% com
reciclagem de água Sanoxy ® Max e
Compact ONE

Recuperação do calor contido na  
água

LINT-X ROTOR

Tipo Dimensões 
(mm)

Peso  
(kg)

Max. capacidade 
(dependo do 

nível de sólidos)

Lint-X 1000 1650 x 1100 175 Até 6m³/h

Lint-X 2000 2600 x 
1100

245 Até 12m³/h

Composto por :

- Filtro em aço inoxidável de elevada qualidade
- Tampa amovível
- Filtro de pano em Polipropileno 105μm
- Filtro de reposição
- Saída da água filtrada na parte inferior
- Tanque de resíduos com tabuleiro de recolha
- Extensão de pernas (1.500 milímetros)
- Unidade de controlo
- Todas as ligações
- Cablagem e suporte

Não incluído : instalação, manutenção

Desenho robusto e de longa duração

Tampa amovível com amortecedor a gás

Sistema de auto-limpeza de filtro

Equipamento em aço inoxidável com  
reduzidas partes móveis

Filtração eficaz

Usando uma combinação única e simples de sepa-
ração, rotação e gravidade, o filtro Lint-X Rotor re-
duz o nível de partículas sólidas nas águas residuais 
da seguinte forma:

Túnel Para reciclagem da água de enxaguamento & 
prensa de um túnel.Ideal em combinação com 
o processo de poupança de água e energia 
Sanoxy ® Max para roupa de baixa e média 
sujidade

Lavadora 
Extractora 

 
Ideal em combinação com o processo de 
poupança de água e energia Compact 
ONE para a reutilização das águas de 
enxaguamento

Poupança de água e energia

Caso de estudo

Lavandaria industrial - um túnel

Antes : peróxido de hidrogênio a 85 ° C, 7L/kg

Depois : Sanoxy ® Max, incluindo Lint-X Rotor e Heat-X.

POUPANÇA

• custos químicos:  + 8.320€ / ano

• custos da água:  - 39.104€ / ano

• custos da energia:  - 29.120€ / ano

Poupança total:   + 59.904€ / ano

INVESTIMENTO  
(incl. instalação e comissionamento)

• Lint-X Rotor               

• Heat-X                             

• Depósitos de água

• Tanque de Sanoxy                           

Investimento total:  85.000 €

RETORNO DO INVESTIMENTO: 17 meses

Permite a reutilização da água de processo

Reduz a carga de sólidos nas águas residuais

A água contaminada é bombeada para  
o filtro de tambor

Por gravidade a água passa através  
do filtro de pano (105μm)

A água filtrada está pronta para ser reutilizada

Os resíduos sólidos permanecem dentro do tambor

A rotação do tambor empurra os resíduos  
para a extremidade aberta

Os resíduos são recolhidos  no tabuleiro       
         facilmente removível


