
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

 

Ficha Técnica 
 
Filtração em profundidade 
BECO PROTECT® CS 

 

  
Cartuchos de filtração de profundidade  

 
 

Os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT CS CellStream são os primeiros 
cartuchos filtrantes de profundidade a serem 
fabricados com o mesmo material das placas de 
filtração BECOPAD®. O método especial de 
enrolamento maximiza a área de filtração e 
oferece adicionalmente uma excelente 
estabilidade mecânica e térmica em todas as 
aplicações na filtração de bebidas. 

Os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT CS CellStream são equipados 
com adaptadores apropriados para a instalação 
nos housings existentes. 

 

Características e Vantagens 
  

- Design robusto para uma elevada eficiência 
económica (lavável em contracorrente até 
200 kPa, 2 bar a 80 ºC, lavável a vapor 
> 50 ciclos) 

- Elevada retenção de partículas finas e coloides 
para uma ótima preparação e proteção dos 
sistemas de filtração de membrana a jusante 

- Os cartuchos de filtração encaixam nos housings 
comercialmente disponíveis (códigos 2 e 7) 

- Apropriado para quantidades muito pequenas a 
filtrar 

 

Estrutura 
  

Os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT CS são fabricados em material de 
celulose BECOPAD de elevada qualidade, enrolado 
em camadas. 

 

 

 

Materiais 
  

Material do filtro: Celulose especial 

Malha de suporte: Polipropileno 

Carcaça, Núcleo: Polipropileno 

Tampa/Adaptador: Polipropileno, adaptador 
com o-ring reforçado 

O-ring: Silicone (padrão) 

Os componentes de plástico atendem aos requisitos da 
Diretiva 10/2011/CE e alterações. BECOPAD meio de 
filtração em profundidade satisfaz os requisitos da FDA 
de acordo com 21 CFR § 177.2260. 



Dados técnicos 
  

Diâmetro: 70 mm 

Área de filtração: 30" = 0,5 m² 
40" = 0,7 m² 

Temperatura máxima 
de funcionamento: 

80 °C 

Diferencial de 
pressão máxima 
durante a filtração: 

100 kPa, 1,5 bar a 20 °C 

Pressão máxima 
durante a limpeza: 

300 kPa, 3,0 bar a 20 °C 
200 kPa, 2,0 bar a 80 °C 

Esterilização por 
vapor: 

< 121 °C 

< 100 kPa, 1,0 bar por 
30 minutos max. 

Esterilização com 
água quente: Máx. 90 °C por 30 minutos 

As pressões máximas permitidas não podem ser 
ultrapassadas. 

 

Capacidade de fluxo 
  

Elemento de 30'' (750 mm) com água a 20 °C  
(valores padrão) 

CS115: 23 l/min a p = 100 kPa, 1,0 bar 

 

Tipos de filtros/Taxa de retenção 
  

Tipos Tipos de películas adaptadas 

CS115 BECOPAD 115, ≤ 0,2 µm 
 

 Código adaptador 
  

Código 2 Código 7 

Abertura numa 
extremidade (SOE) 

2-222 O-ring 

Adaptador triplo de 
baioneta com pino 

Abertura numa 
extremidade (SOE) 

2-226 O-ring 

Adaptador duplo de 
baioneta com pino 

  

 

Limpeza química 
  

A limpeza é realizada no sentido do fluxo ou no 
sentido contrário ao do fluxo. É essencial higienizar o 
housing de filtração separadamente. 

1. Instalar bombas, mangueiras e depósitos de 
dosagem de maneira a assegurar a circulação em 
circuito; 

2. Enxaguar os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT CS primeiro com água fria e 
depois com água morna (50 °C); 

3. Em seguida, enxaguar com uma solução cáustica a 
0,5% de NaOH a uma temperatura até 50 °C. Se 
tiver muita sujidade, a Eaton recomenda que os 
primeiros litros da solução de lavagem cáustica 
sejam descartados; 

4. O período de limpeza em circuito é de 5 a 
10 minutos a uma pressão de entrada aproximada 
de 100 kPa (1,0 bar); 

5. Após limpeza em circuito, adicionar 
cuidadosamente uma solução de H2O2 a 0,5% e 
continuar a com a limpeza em circuito durante mais 
30 minutos; 

6. No final da limpeza, enxaguar novamente com 
água fria até que não haja mais solução cáustica 
presente (teste com uma tira de pH); 

7. Neutralize os cartuchos de filtração de 
profundidade BECO PROTECT CS através da 
circulação de uma solução de ácido cítrico a 0,5% 
com a temperatura da água de aproximadamente 
30 °C por 5 minutos; 

8. Finalmente, lave novamente com água até o valor 
de pH ser neutro 

Limpezas químicas: no máximo 5 ciclos. 



Informação para encomenda 
  

Os cartuchos enrolados BECO PROTECT CS vêm envolvidos em película plástica embalados numa caixa de 
cartão. 

Tipo Tipo de filtro de 
profundidade 

Adaptador Comprimento 
nominal 

Vedação 

CS 115 2 = Código 2 (SOE) 3 = 30"   (750 mm) S = Silicone 

  7 = Código 7 (SOE) 4 = 40" (1000 mm)  

Exemplo 

CS 115 7 3 S 

Cartuchos de filtração de profundidade BECO PROTECT CS; Com placas de filtração de profundidade 
BECOPAD 115C; Código 7; 30" (750 mm); Silicone 

 

Conservação 
  

Os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT CS podem ser preservados numa 
solução de água com sulfuroso a 0,2% ou peróxido de 
hidrogénio, por exemplo. 

Os cartuchos de filtração devem ser lavados e 
esterilizados novamente antes de serem utilizados. 

 

Preparação do filtro e filtração 
  

Lavar os cartuchos de filtração de profundidade antes 
da primeira filtração com 25 l/m² de água a 1,25 vezes 
o caudal de filtração. Não é necessário encharcar os 
cartuchos de celulose antes do vapor. 

Após o vapor, arrefeça suavemente com água quente 
e fria. Um método alternativo é a de arrefecer os 
cartuchos de filtração de profundidade com ar 
comprimido (< 100 kPa (1,0 bar)). 

 

Esterilização antes da filtração 
  

Esterilização com vapor 
Esterilize com vapor saturado a uma temperatura de 
< 121 °C. 

Qualidade vapor: O vapor deve estar livre de 
partículas estranhas e impurezas; 

Temperatura: Ideal 110 °C a 50 kPa (0,5 bar) de 
vapor saturado; 

Duração: 30 minutos após a saída do vapor 
em todas as válvulas do filtro; 

Não exceder o diferencial de pressão max. de 30 kPa 
(0,3 bar). 

Sanitização com água quente 
O caudal deve ser igual ao caudal de filtração. A água 
quente deve estar amolecida e livre de impurezas. 

Manter os seguintes parâmetros: 

Temperatura: Máx. 90 °C; 

Duração: 30 minutos após atingir a temperatura 
de 85 °C em todas as válvulas; 

Não exceda o diferencial de pressão max. de 150 kPa 
(1,5 bar). 

 Regeneração 
  

Fazer a regeneração após cada filtração, com um 
bloqueio de Δp < 80 kPa (0,8 bar) o mais tardar. 

Enxaguar da seguinte forma, tomando em 
consideração as pressões máximas: 

Lavar com água fria contra o fluxo de filtração por 3 a 
5 minutos ou até que a água de lavagem esteja limpa. 
Ajustar o caudal para 1,5 vezes ao do fluxo de filtração 
e a contrapressão para 50 kPa (0,5 bar). 

Em seguida, lave com água quente (80 °C) contra a 
direção de filtração durante pelo menos 10 minutos. 
Ajustar também o caudal para 1,5 vezes ao do fluxo 
de filtração e a contrapressão para 50 kPa (0,5 bar). 

Certifique-se de que água de lavagem é livre de 
calcário e de outras impurezas. 

A Eaton recomenda a filtração da água de lavagem 
com um cartucho de filtração de profundidade BECO® 
de 1 μm. 

 

Segurança 
  

Quando usado e manuseado corretamente, não se 
conhecem efeitos desfavoráveis associados a este 
produto. Não são necessárias especificações de 
segurança para os cartuchos de filtração 
BECO PROTECT CS. 

O armazenamento, manuseamento e transporte não 
apresentam riscos para a saúde ou ambientais. 

 

Descarte 
  

Os cartuchos de filtração BECO PROTECT CS devem 
ser tratados como resíduos industriais. Devem ser 
respeitadas as regulamentações locais e outras 
regulamentações oficiais relativas ao produto de 
filtração em questão que devem ser respeitadas. 

 

Armazenamento 
  

Os cartuchos de filtração devem ser armazenados na 
sua embalagem original num local seco, livre de 
odores e protegido dos raios UV. 

Os cartuchos de filtração devem ser usados dentro de 
36 meses após a sua data de produção. 



Qualidade certificada 
  

Durante o processo de produção, os cartuchos de 
filtração de profundidade BECO PROTECT CS são 
monitorados regularmente para garantir um controlo 
consistente de excelente qualidade. 

  

 

 

América do Norte 
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724 

Ligação gratuita: 800 656-3344 
(somente na América do Norte) 

Fone: +1 732 212-4700 
 

 

 

Europa/África/Oriente Médio 
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Alemanha 

Fone: +49 2486 809-0 
 

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Alemanha 

Fone: +49 6205 2094-0 
 

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Alemanha 

Fone: +49 6704 204-0 

China 
No. 3, Lane 280, 
Linhong Road 
Changning District, 200335 
Shanghai, China 

Fone: +86 21 5200-0099 

 

 

 

Cingapura 
100G Pasir Panjang Road #07-08 
Cingapura 118523 

Fone: +65 6825-1668 

Para mais informações, por favor 

nos envie um e-mail para 

filtration@eaton.com ou visite 

nosso site 

www.eaton.com/filtration 
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