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PROFi Craft Wstęp

� Czym jest system PROFi Craft ?

– Systemem filtracji piwa , bez wykorzystania ziemi okrzemkowej DE 
dla małych i średnich browarów

– Przy projektowaniu cała uwaga została skupiona na rosnącym 
potencjale browarów rzemieślniczych

– Bazuje na doskonale już sprawdzonym systemie PROFI (dla dużych 
browarów)

– Dostępny w dwóch rozmiarach

– PROFi Craft 6, 30 – 80 hl/h z 6 modułami filtracyjnymi

– PROFi Craft 12, 60 – 120 hl/h z 12 modułami filtracyjnymi
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PROFi Craft Czego potrzebuje browar 

� Przyjazny dla operatora 

– System całkowicie zautomatyzowany

– Nie jest wymagane doświadczenie w filtracji piwa

� Małe straty piwa

– Mała objętość martwa systemu 

– Szybka zmiana rodzaju piwa

� Mniejsze zużycie środków myjących i wody

� Brak wpływu na jakość piwa

– Charakterystyka piwa bez zmian 

– Brak wpływu na goryczkę/ profil smakowo -zapachowy

– Pomijalne natlenienie piwa 
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PROFi Craft Podstawy działania 
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Particle distribution prior Centrifuge Warstwa „fouling

Przefiltrowane piwo 

Membrana

PROFi Craft Podstawy działania

Piwo niefiltrowane 

Rozklad cząstek przed blokiem Membranowym

Rozkład cząstek PRZEZD WIRÓWKĄ
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Stabilizacja Silica Gel 
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Integracja
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Minimalny zakres dostawy PALL

Minimalne wymagane wyposażenie
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Wirówka

� Redukcja i standaryzacja obciążenia ładunkiem ciał stałych co nie tylko chroni 

membrany ale wydłuża czas filtracji

� Wirówki Alfa Laval BREW250 i BREW80 są testowane pod kątem spełnienia 

wymagań jakościowych piwa przed membranami systemu PROFi Craft

� Ale Pall nie stawia wymagań co do określonego dostawcy czy typu wirówki

� Preferujemy wirówki Alfa Laval 

– Brew80 dla PROFi Craft-6 do 50 hl/h

– Brew250 dla wyższych przepływów
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CBT, Zbiornik Buforowy Wirówki

� Wygasza uderzenia hydrauliczne co chroni membrany

� Zbiornik o pojemności 15 hl, całkowicie podłączony do automatyki procesu

� Jeśli zbiornik jest już w browarze, musi mieć przynajmniej czujniki niskiego i 

wysokiego poziomu aby proces mógł przebiegać pod kontrolą
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PROFi Craft, jednostka filtracyjna.

� Wstępnie zmontowana i zaprogramowana

� Pracująca w systemie Cross Flow, ale nosząca wszelkie 

znamiona filtracji Forward Flow Dead End

� Dająca minimalne straty piwa i ekstraktu

� W zakresie dostawy jest również :

– Jednostka Mycia Membran MCU
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FBT, Zbiornik buforowy filtratu 

� Wygasza uderzenia hydrauliczne co chroni membrany

� Zbiornik o pojemności 3 hl, całkowicie podłączony do automatyki procesu

� Jeśli zbiornik jest już w browarze, musi mieć przynajmniej czujniki niskiego i 

wysokiego poziomu aby proces mógł przebiegać pod kontrolą
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PROFi craft Moduł

Typ Modułu SX1200B

� Wysoko porowata membrana „Hollow Fiber”, która może być obciążana 
wysokim ładunkiem koloidów pochodzących z piwa

� Moduł zaprojektowany pod kątem obudowy ze SS umożliwiającej proces 
sanityzacji do 74 °C (165 °F) i pracę pod ciśnieniem do 6 bar (87 psi)

� Szybka wymiana modułu

� Wysoka odporność mechaniczna, termiczna i chemiczna

� Rozmiar porów Ø 0,57 µm, max 0,8 µm 

� Powierzchnia membrany 12,3 m2

Instalacja membrany Pakowanie Obudowa modułu
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PROFi craft Moduł

• Prosta konstrukcja

• Łatwy do wymiany

• Mocno ograniczona ilość 
odpadów po zakończeniu 
żywotności 

• Łatwy do utylizacji

• Łatwy do  transportu 

• Konstrukcja patent Pall
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PROFi Craft 12, 60 – 120 hl/h
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PROFi Craft Podłączenia 
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Pall Craft 60 – 120 hl/h Wymiary 
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PROFi Craft 12, rozmieszczenie elementów widok z góry 
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PROFi Craft 12, rozmieszczenie elementów widok z góry
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system
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Profi Craft 12,  P&ID
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PROFi craft Wariacje konstrukcyjne

– Dwie wersje systemu: 6 i 12 modułów
( Specyfikacja modułu: 0,57 µm rozmiar porów; Powierzchnia filtracji 12,3 m2, max
ciśnienie robocze 10 bar)

– Kompaktowa konstrukcja która zawiera 

� Panel zaworowy wszystkich połączeń DN 50/65

� Jednostkę CIP wraz z 

– Przyłączami koncentratu środków myjących (3 różne środki)

– Przyłączami Zimna/Gorąca woda 

– Przyłączem pary wodnej

� Blok filtracyjny z opomiarowaniem, pompę zasilającą kontrolowaną 
falownikiem, pompę cyrkulacyjną, urządzenie testowania membran, zawór 
bezpieczeństwa, zawór poboru próbek, oprzyrządowanie do kontroli 
przepływu gazu 

� Szafę sterowniczą, sterownik Siemens, panel dotykowy, port USB, 
przetwornik częstotliwości, jest możliwość programowania systemu

� Kompletne orurowanie, okablowanie; system jest  testowany przed wysyłką

� Dokumentacja
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Co znajduje się przed…

� Fermentor/Zbiornik maturacji

� Suche chmielenie 

� Stabilizacja

� Klarowanie wstępne

– Typowo wirówka

– Ładunek drożdży wlot wirówki
< 10 mln CFU/ml

� Mały zbiornik buforowy (CBT)

Co znajduje się po…

� Mały zbiornik buforowy 

� Zimna filtracja sterylizujaca

– Pall CFS system

– Jednostka Pall SUPRApak™ 

– Bright beer tank (BBT) lub

– Rozlew do kegów lub butelek/ 
puszek

PROFi craft Peryferia
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PROFi Craft Główne zalety

� Jednostka filtracyjna wraz z systemem CIP, matryca zaworowa, szafa 
sterownicza, okablowany z wgranym gotowym oprogramowaniem 
sterującym, 

� Mała zajmowana powierzchnia 

� Mała objętość własna systemu, zminimalizowane straty piwa, 
zminimalizowane zużycie wody i środków myjących

� Łatwy w obsłudze, łatwy w serwisowaniu
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PROFi craft Proces

� Parametry piwa na wlocie

– Wstępne klarowanie za pomocą wirówki, typowa wirówka z Alfa 
Laval lub GEA Westfalia

� Obciążenie drożdżami 0 – 5.000 CFU/ml; do 50.000 w pikach

� Zamglenia 90° < 50 EBC średnio; do 100 w pikach

� Beta Glucan żele < 0,1 ppm

� Przepływ nominalny

� PROFi craft 6 30 – 80 hl/h

� PROFi craft 12 60 – 120 hl/h

– Zakres temperatur -2 to +12 °C

– Przyrost temperatury max 1,5°C

– Zakres ciśnień TMP 0,3 – 2,0 bar
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PROFi craft Mycie

� Całkowicie zautomatyzowany proces mycia

- stosowane są standardowe środki myjące kaustyczne
Peroxide
Standardowy środek do mycia 
membran

- Typowe ilości 2 – 10 kg/mycie

- Zminimalizowane zużycie wody 60 do 70 % mniej niż przy DE

- Zminimalizowane zużycie energii 50 do 70 % mniej niż przy DE

- Brak znaczącego podwyższenia BZT/ChZT w ściekach

- Wysoka stabilność temperatury 75°C / 165°F

- Całkowity czas mycia 90 min maximum
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PROFi craft Gwarancje

Kryteria Wartość Komentarz

Analiza piwa w BBT 

wg specyfikacji
> 98 % Równa lub lepsza niż piwo filtrowane na DE

Ocena smaku Równa lub lepsza niż piwo filtrowane na DE

Zamglenia 90° < 0,60 EBC

Wartości dla piwa Lager butelkowanego przy 

założeniu rozcieńczenia z high gravity  do 

12°Plato; dla innych piw wyniki mogą się różnić 

Zamglenia 25° < 0,25 EBC

Wartości dla piwa Lager butelkowanego przy 

założeniu rozcieńczenia z high gravity  do 

12°Plato; dla innych piw wyniki mogą się różnić 

Drożdże < 5 CFU/100ml

Jako średnia z 10 próbek w pobranych czasie 

reprezentatywnym oraz zależna od specyfikacji 

piwa na wylocie z wirówki

Microorganizmy po 

myciu 
0 CFU/100 ml Ostatnie płukanie i pobór w różnych miejscach

Natlenienie PROFi

system
< 0,02 ppm

Linia filtracji pomiar bezpośrednio na wylocie z 

filtra 20 min po rozpoczęciu produkcji

Straty piwa < 0,1%
Nie uwzględnia strat na wirówce, przy

wydajności 300 l/m
2

i pełnej produkcji
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PROFi craft Gwarancje

� Mechaniczna

Okres gwarancji dla dostawy i wykonania wynosi

� 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia systemu lub

� 18 miesięcy, licząc od daty ostatniej dostawy [INCOTERM 2010]

� Dostawa

� Ex works INCOTERM 2010

� Czas życia membran 

1000 cykli mycia lub 24 miesiące w systemie Pro Rata, cokolwiek nastąpi 
szybciej



27

PROFi Craft Warranties

� Mechanical

The warranty period for delivery and performance amounts to

� 12 months, calculated from the date of completed putting into 
operation, or, at the utmost

� 18 months, calculated from the date of last delivery

� Delivery

� ExW according to INCOTERM 2010

� Membrane lifetime

� 1000 cleaning cycles or 24 months Pro Rata, whatever comes first

Membran Cost Calculation: 12 12 m2 1000 CIP 243 l/m2 = 349920 hl

12 5.200 € = 62400 €

0,18 €/hl
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PROFi craft

Bezpieczeństwo inwestycji

Stała wysoka jakość piwa

Maksymalna sprawność

Łagodna obróbka piwa

Pewność i niezawodność procesu

Rezygnacja z  pomocy filtracyjnych

Realna automatyzacja procesu

Solidne i niezawodne Know-How

Ochrona zdrowia i środowiska

Elastyczność dzięki budowie 

modułowej
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Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę !!!!

PROFi craft


