
 
1.6 

FILTER PRESS INSTALLATION AND MOUNTING  
(See Fig. M-03-1.5-001) 
 

The assembly, installation of the filter press and its auxiliary equipment, electric 
connection and the first actuation may only be performed by an authorized person of Envites .  

The aforementioned activities shall be recorded in a report, signed and stamped, 
including the names of the persons, activities and date of the execution of the work. The 
report is then delivered to the address of the manufacturer/supplier within 15 days. 

Failing that, any settlement of a potential complaint will take into consideration 
whether the failure was caused by improper manipulation, assembly and/or related tasks.  
 
To ensure safe transport, the filter press is usually mounted on a cross beam, which is screwed 
on the front leg plates. It is necessary to remove this beam before installation. 
 During the installation and mounting, it is necessary to take into account that certain 
machine parts are made of plastic, also that the paint can be damaged during levelling and 
handling and so on.  

There are lifting eyes on the outside steel plates to facilitate the handling. It is better to 
screw them out (if possible) and to blind the holes with plugs (not a part of the delivery) after 
putting the filter press in its place. 
 The filter press is installed on its legs in a horizontal position. A solid and horizontal 
foundation is necessary.  

On the filling supporting head side, the filter press is screwed to the foundation by 
anchor bolts (not a part of the delivery), lightly at first and securely after a check of the 
diagonals. 
A/ K250, K400, K470 On the pressure head side, it is screwed to the foundation by anchor 
bolts (not a part of the delivery), lightly at first and securely after a check of the diagonals.  
B/ K630 On the pressure head side, the unit is mounted in a sliding way – the legs must not be 
connected with the foundation firmly – the possibility of sliding has to be maintained.  
C/ K800, K1000, K1200 On the pressure head side, the unit is mounted in a rolling way (a part 
of the filter press delivery) – a longitudinal shift has to be always possible.  

During the installation, diagonals are always checked (see Fig.) and both the marked 
lengths have to be identical. At the same time, the levelling of the machine is checked by 
means of a level on the lower and upper edge of the side bars and further on the upper 
surfaces of the supporting and pressure plates of the filter press. This check is performed after 
closing the filter press by hydraulic pressure of about 8 to 10 MPa.  
 In case of any uncertainties during the installation, contact the manufacturer. 
If the unit has supporting legs of the filter plate pack, the installation has to be performed in 
accordance with the figure enclosed to the unit. When installing these legs, it is necessary to 
maintain the distance between the contact surfaces according to the enclosed specification. 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.6 

MONTERINGSARBETE OCH INSTALLATION AV FILTERPRESS   
(Se fig. M-03-1.5-001.) 
 

Utförande av monteringsarbete och installation av filterpressen och dess 
hjälputrustning samt elanslutningen och den första idrifttagningen är endast tillåtet för en 
auktoriserad person från Envites.   

Alla sådana arbetsuppgifter ska registreras i en idrifttagningsrapport med uppgift om 
namn, arbetsuppgifter och datum då arbetet utfördes, och sedan undertecknas och stämplas. 
Rapporten ska sedan skickas till tillverkarens/leverantörens adress inom 15 dagar. 

Om detta inte görs kommer det att antas att felet orsakats av felaktig hantering, 
felaktig montering och/eller andra felaktigt utförda arbetsuppgifter vid eventuell uppgörelse 
efter ett klagomål .  
 
För att garantera en säker transport monteras filterpressen normalt på en tvärbalk som skruvas 
fast på de främre stödbensplattorna. Tvärbalken måste avmonteras innan installationen 
påbörjas. 
 Under installation och montering måste hänsyn tas till att vissa maskindelar är 
tillverkade av plast, att färgen kan skadas vid nivellering och hantering av maskinen, och så 
vidare.  

Det finns lyftöglor på stålplattorna på utsidan för att underlätta lyftning och hantering 
av maskinen. Vi rekommenderar att dessa skruvas ur (om möjligt) och hålen täpps till med 
pluggar (ingår inte i leveransen) efter att filterpressen ställts på plats. 
 Filterpressen ska installeras på sina stödben i horisontellt läge. Det är viktigt att 
fundamentet är stadigt och horisontellt.   

På fyllningsstödets koppyta skruvas filterpressen fast mot fundamentet med 
ankarbultar (ingår inte i leveransen) utan att dras åt för hårt. Kontrollera diagonalerna och dra 
sedan åt ordentligt.   
A/K250, K400, K470 På tryckhöjdssidan skruvas filterpressen fast mot fundamentet med 
ankarbultar (ingår inte i leveransen) utan att dras åt för hårt. Kontrollera diagonalerna och dra 
sedan åt ordentligt.  
B/K630 På tryckhöjdssidan monteras enheten på ett glidande sätt ‒ stödbenen får inte ha 
alltför fast kontakt med fundamentet eftersom ett visst utrymme för glidning av enheten måste 
finnas.  
C/K800, K1000, K1200 På tryckhöjdssidan monteras enheten på ett rullande sätt (delarna för 
detta ingår i leveransen av filterpressen) ‒ en längsgående förskjutning måste alltid vara 
möjlig.  

Under installationen ska diagonalerna alltid kontrolleras (se figuren), och bägge de 
längder som markerats måste vara identiska. På samma gång kontrolleras nivelleringen av 
maskinen med ett vattenpass på sidoskenornas nedre och övre kant, och vidare på de övre 
ytorna av filterpressens bär- och tryckplattor. Efter att filterpressen stängts utförs denna 
kontroll med ett hydraultryck på 8‒10 MPa.  
 Vid eventuella oklarheter under installationen ska tillverkaren kontaktas. 
Om enheten är försedd med stödben i filterplattpaketet måste monteringen utföras i enlighet 
med den figur som följer med enheten. När du monterar dessa stödben måste avståndet 
mellan anliggningsytorna bibehållas enligt den specifikation som bifogats. 
 
 
 


