
Il SISTEMA DTP rappresenta il meglio dell’offerta in termini di
acqua limpida, economia e qualità nel processo di lavorazione
grazie alle seguenti importanti caratteristiche:
- Circuito chiuso di acqua a ricircolo che consente  un notevole
   risparmio di acqua, evitando il prelievo dalla  rete  pubblica e
   lo scarico nella rete fognaria
- Eventuali scarichi di surplus avvengono con acqua pulita ido-
   nea allo scarico in base alle normative di legge
- Esclude l’impiego di flocculanti chimici
- Non  ha  parti  in movimento, il  suo  funzionamento  è  total-
   mente automatico
- Non necessita  di  manutenzione o di personale dedicato alla
   gestione
- Grande risparmio nella pulizia di vasche, macchine, tubazioni
   e canaline
- L'acqua  prodotta  può essere  utilizzata  per mandrini interni
  dei centri lavoro e su cicli di lavaggio
- Filtrazione  con  sistema  automatico  autopulente,   nessuna
  necessità di sostituire le parti filtranti
- Una sola elettropompa provvede a tutto l’impianto portando
   l’acqua in pressione fino alle macchine in lavoro,  consenten-
   tendo così un notevole risparmio energetico

Progettato ed ideale per imprese di medio-grandi dimensioni,
il Sistema DTP offre  un  valido  ritorno  economico  del  vostro
investimento grazie alle elevate prestazioni in termini di quali
tà  dell’acqua ed efficienza.

DTP

®

GENERAL CATALOGUE

DTP SYSTEM represents the best in terms of clear water, saving and quality in the work process thanks to these important features:
- Closed circuit with recirculation allows a considerable saving of water, avoiding any supply from public aqueduct and the discharge into the rainwater
   drains or sewerage
- Any possible discharges of water in excess, will occur with the clean water suitable for discharge according to legal regulations
- Excludes the use of chemical flocculants
- It has no moving parts inside, its operation is fully automatic
- No need for maintenance or dedicated personnel management
- Big savings in cleaning and maintenance of tanks, machinery, pipes and ducts
- Clear water produced can be used in the central spindle of CNC and washing machines
- Final filtration made by an automatic self-cleaning system, never requires replacements of filtering parts
- A single electric pump provides to the entire system carrying the water under pressure to the machines thus allowing significant energy savings

Studied and ideal for medium and big enterprises, the DTP system offers you a fast monetary return of the investment thanks to the high performance in
terms of quality and efficiency
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El SISTEMA DTP representa la mejor oferta en términos de agua limpa, economía y calidad en el proceso de trabajo gracias a las siguientes importantes
características:
- Circuito cerrado con recirculación de agua que permite un notable ahorro de agua, evitando el consumo de la red pública y la descarga en el alcantarillado
- Si por circunstancias hubiese que descargar agua en el alcantarillado, se realizaría con agua limpia y apta de acuerdo a la ley.
- Excluye el uso de floculantes químicos
- No tiene partes móviles, su funcionamiento es totalmente automático
- No necesita de mantenimiento o personal dedicado a la gestión
- Gran ahorro en la limpieza de tanques, máquinas, tubos y canales
- El agua producida puede ser utilizada para el agua interna en los mandrinos de los CNC y para ciclos de lavado
- Filtración con sistema automático de auto-limpieza, sin necesidad de reemplazar las partes filtrantes
- Una única electrobomba para toda la planta que funciona mediante inverter lleva el agua en presión constante y programada a todas las máquinas de la
fábrica, permitiendo así un notable ahorro de energía

Diseño ideal para empresas de medio-grandes dimensiones, el Sistema DTP ofrece una amortización rápida de Vuestra inversión, gracias al alto
rendimiento en términos de calidad del agua y eficiencia.

O  SISTEMA  DTP  representa  o  melhor da oferta  em termos de água  limpa, economia e
qualidade no processo de fabricação graças as seguintes caracteristicas importantes:
- Circuito  fechado  de  água  em   recirculação   permite   uma   considerável   economia de
   água, evitando a remoção da rede pública e a descarga no sistema de esgotos;
- Eventuais   descargas  excedentes  ocorrem com água  limpa  apropriada para des cargas
   de acordo com as normas legais
- Exclui a utilização de floculantes químicos
- Não tem partes móveis, o seu funcionamento é totalmente automático
- Não há necessidade de manutenção ou pessoal dedicado à gestão
- Grande economia na limpeza de tanques, máquinas, tubulações e dutos
- A  água  produzida  pode  ser  utilizada para eixos internos dos centros de trabalho e nos
   ciclos de lavagem
- Filtração com sistema  de  auto-limpeza  automática,  não  há  necessidade de  substituir
   as peças de filtragem
- Uma  única  bomba  elétrica  abastece  todo  o sistema levando água sob pressão  para as
   máquinas de trabalho, permitindo economias significativas de energia.

Projetado  e  ideal  para  médias e grandes empresas, o  sistema  DTP  fornece um  retorno
econômico  de  seus  investimentos  graças  à  alta  performance em  termos de  qualidade
da água e eficiência.
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Il sistema  di  trattamento  delle  acque  denominato DTPs utilizza  la stessa tecnologia DTP, particolar-
mente per quanto riguarda i principi di filtrazione e di separazione Fisico-Dinamica e soprattutto tutto
per il risultato nella qualità dell'acqua trattata.
Si tratta quindi di un normale DTP al quale, per ragioni di dimensione e di accessibilità, sono state ap-
portate delle semplificazioni, tipicamente vantaggiose in caso di impianti con portate di acqua minori.
Il DTPs è particolarmente idoneo alla depurazione di acque provenienti da  singole macchine o  gruppi
di macchine che condividano la vasca di raccolta acque sporche, senza per questo rinunciare ai  nume-
rosi vantaggi offerti dalla elevata tecnologia e performances del sistema DTP.
La particolarità del progetto DTPs fa si che sia installabile per un'ampia fascia di dimensioni di utilizzo.
Come  tutta  la  gamma  DTP  la  gestione  è  completamente  automatizzata, senza necessità  di alcun
operatore. Il DTPs  è  espandibile  con  vari moduli che  lo rendono  uno  strumento  flessibile,  venendo
incontro a varie esigenze di installazione e di servizio del cliente, consentendo il collegamento  diretto,
in pressione, alla linea CNC e lavatrici. 

The water treatment system called DTPs uses the same  technology of  the DTP,  especially in  regards
to  the  principles of  filtration  and  Physical-Dynamic  separation, and most of  all  with  regards to the
result in the quality of the treated water.
So it is a  standard  DTP  that, for  size  and  accessibility reasons, has been simplified and is suitable for
plants with a lesser water flow.
The DTPs is particularly suitable for the  cleaning  of  water coming from single machines or  groups  of 
machines that share the dirty water collection tank, without giving up the many advantages offered by
the high technology and performances of the DTP system.
The  characteristics  of  the  DTPs  project  makes  it  easy  to  install  and  is  suitable for many uses. Like the whole DTP range, the management is
completely automated with no need for an operator. 
The DTPs can be expanded with different modules  that  make it a flexible solution, meeting the different installation and service requirements of
the Customer and allowing a direct connection to the CNC and washing machines lines, always under pressure.

El sistema de tratamiento de aguas llamado DTPs utiliza la misma exitosa tecnología nuestro sistema DTP, en particular con respecto a los princi-
pios de filtración y separación Físico-Dinámicos y sobre todo para el resultado excepcional en la calidad del agua tratada.
Se  trata  de  un  DTP normal que por razones de  dimensión  y  accesibilidad, ha sido  simplificado resultando especialmente ventajoso en caso de
plantas con caudales de agua inferiores.
El DTPs es particularmente adecuado para la depuración de las aguas que vienen de máquinas individuales o grupos de máquinas que comparten
el tanque de recogida de agua sucia, sin renunciar a los numerosos beneficios ofrecidos por la alta tecnología y rendimiento del sistema DTP.
La particularidad del proyecto DTPs lo hace de facil instalación y adecuado para diversas aplicaciones. Tal y como toda la gama DTP, la gestión es
totalmente automatizada, sin necesidad de operador.
El DTPs puede ser ampliado con varios módulos que lo convierten en un instrumento flexible, cumpliendo con los diferentes requisitos de instala-
ción y de servicio del cliente, permitiendo la conexión directa con las líneas CNC y las máquinas lavadoras, siempre bajo presión.

O sistema de tratamento de água denominado  DTPs  utiliza  a  mesma  tecnologia  da  DTP,  particularmente no que diz respeito aos princípios de
filtração,  separação  físico  dinâmica, e principalmente em relação ao resultado final da qualidade da água tratada.
Tratase portanto de  um sistema  DTP comum, que por razões  de  tamanho e  acessibilidade,  foi  simplificado,  tornandose  adequado  à  projetos
com menor fluxo de água.
O  DTPs  é  particularmente  adequado  para  a  purificação  da  água  proveniente  de  máquinas  individuais,  ou  de  um  grupo  de  máquinas   que
compartilhem o tanque de coleta da água suja, sem abrir mão das vantagens oferecidas pela alta tecnologia e performances do sistema DTP.
A principal característica do DTPs é sua  fácil  instalação, apropriada  para  diversos  usos.   Como  toda  a  gama  DTP, a  gestão  é  completamente
automatizada, sem a necessidade de um operador.
O  DTPs  pode  ser expandido  em  diferentes  módulos, o que  torna-o  um i nstrumento flexível, atendendo  diversos  requisitos  de  instalação do
cliente, permitindo a conexão direta com o centro de usinagem CNC, sempre sob pressão.

Il   FILTROPRESSA DGS  è  un  sistema   completamente  automatico  per  disidratare, 
compattare e stoccare i fanghi derivanti dalle lavorazioni del vetro.
È caratterizzato da una notevole versatilità che lo  rende disponibile  sia  nell’applica-
zione  diretta  sulle macchine,  sia  per la  creazione di un  mini-sistema   centralizzato
per l’estrazione fanghi dalla vasca di raccolta, e  sia, tramite  apposito  accumulo,  per
l’alimentazione di acqua limpida ai Centri Lavoro.
Questo  straordinario  estrattore  di fanghi, disponibile  in  due  diversi  modelli, trova
anche applicazione su sistemi già esistenti e funzionanti, aumentandone l’efficienza.
Il DGS inoltre trova applicazione sugli impianti DTP.

The DGS FILTER PRESS is a fully automatic system to dehydrate, shrink and store the
sludge derived from the processing of glass.
It is characterized by a remarkable versatility that makes it available both in the appli-
cation directly on the machines, both for the creation of a mini-centralized system for
extracting sludge from the collection tank, and, via appropriate accumulation tanks, 
ready for feeding clear water to the CNC.
This   extraordinary  sludge  extractor,  available  in  two   different models, can also be 
applied on existing systems improving their efficiency.
The DGS also finds application on the DTP systems.

El  FILTROPRENSA  DGS   es  un  sistema  completamente  automático  para  deshidratar,  compactar  y  almacenar   los  lodos  derivados de  los 
tratamientos del vidrio.  Se  caracteriza por su notable versatilidad que lo hace útil tanto en  la  aplicación directa  a  las  máquinas, como para la
realización de un mini-sistema  centralizado  para  la  extracción  de  lodos  acumulados  en  el  tanque, y  también  mediante un sistema especial 
almacenar, agua limpia para la alimentación de los CNC.
Este extraordinario extractor de lodos, disponible en dos diferentes modelos,  puede  ser también aplicado a sistemas ya existentes y en función
mejorando la eficiencia. Además el DGS puede ser aplicado a los sistemas DTP.

A FILTRO-PRENSA DGS é um  sistema  totalmente  automático  para  desidratar,  compactar   armazenar  o lo
do resultante dos trabalhos com o vidro.
É caracterizada por uma versatilidade notável que o torna disponível tanto na aplicação direta  nas máquinas,
quanto para a criação de um mini sistema centralizado para a extração de  lodos  do  tanque de  coleta,  assim
como por meio de um tanque de acumulação apropriado para a alimentação água  limpa  para  os  Centros de
Trabalho.
Este extraordinário extrator de lodo, disponível em dois modelos diferentes, também pode  ser   aplicado  em
sistemas  já    existentes   e  funcionantes,  melhorando  a  eficiência.   
A DGS além disso encontra aplicação nos sistemas DTP.
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OSM

DEM

OSM identifica  la gamma prodotti che adottano il principio della Osmosi Inversa per la
demineralizzazione dell’acqua attraverso processi chimico-fisici ottenendo l’eliminazio-
ne totale o parziale dei sali e dei minerali disciolti.
L’OSM produce acqua demineralizzata, a valori programmabili, normalmente utilizzata
nelle macchine lavatrici per ottenere una perfetta assenza di  residui  dalle  superfici dei
vetri.
Le  OSM  possono  servire  una  singola  lavatrice,  oppure  un  gruppo di lavatrici, oppure
interi impianti industriali, essendo dimensionate a partire da 100 litri/ora fino a raggiun-
gere volumi da 20.000 litri/ora e oltre su specifica progettazione.

OSM identifies the range products that use  the  principle of reverse  osmosis  for  water
demineralization through chemical and physical processes  obtaining a  total  or  partial
elimination of the salts and minerals dissolved.
The  OSM  produces  demineralized  water,  to  programmable  values,  normally used  in
washing machines to get a perfect absence of residues from the surfaces of the glasses.
The OSM may serve a single washing machine, or a group  of  the  washing  machines  or
complete  industrial   plants,  being  sized  from 100 liters / hour  until  reaching  volumes
from 20,000 liters/hour and even more with specific customized project.

OSM identifica la gama de productos que utilizan el principio de ósmosis inversa para la
desmineralización  del  agua a través de procesos químicos y físicos, obteniendo la elimi-
nación total o parcial de sales y minerales disueltos.
La OSM produce agua desmineralizada, con valores que pueden ser programados, que normalmente se utiliza en las máquinas  lavadoras para la lim-
pieza de  los vidrios.  Las OSM puede  ser  para  una única  lavadora, o un grupo de  lavadoras, o  una  planta  industrial  completa, dado que pueden ser
dimensionadas a partir de 100 litros/hora hasta volúmenes de 20.000 litros/hora u otras bajo petición.

OSM identifica a gama de produtos que usam o princípio da Osmose Inversa para a desmineralização
de água por meio de processos químico-físicos obtendo a eliminação total ou parcial dos sais  e  mine-
rais dissolvidos.
A OSM produz água desmineralizada, com valores programáveis, normalmente usados em máquinas
de lavar roupa para obter uma perfeita ausência de resíduos das superfícies dos vidros.
As OSMs podem servir uma única máquina de lavar ou um grupo de  máquinas  de  lavar,  assim como
grupos industriais completos, sendo dimensionados a partir de 100 litros/hora até atingir volumes de
20.000 litros/hora e atrav és de desenho específico.

Gli impianti DEM sono rivolti all’ottenimento di acqua  demineralizzata
attraverso l’impiego di apposite resine  cationiche  ed  anioniche capaci
di assorbire dall’acqua la parte salina  e  minerale  da  estrarre.   Grazie a
questa  caratteristica gli  impianti  DEM  sono particolarmente  indicati
per  la  creazione  di  circuiti   chiusi  di  acqua demineralizzata che viene
costantemente trattata passando attraverso l’impianto.
Un  segnalatore  a  led indicherà  lo stato di saturazione delle resine che,
una  volta  esaurite andranno sostituite in una  semplice operazione che
non richiede personale tecnico specializzato.
Gli impianti  DEM sono normalmente utilizzati nella macchine  lavatrici
per ottenere una perfetta assenza di residui dalle superfici.

DEM   plants  are  directed   to  the   obtaining  of  demineralized   water 
through the use of specific cationic and anionic resins capable of absor-
bing from the water the saline and mineral part to be extracted. Thanks
to this feature the installations DEM  are  particularly  suitable  for crea-
ting closed  circuits  of  demineralized  water  that  is  constantly treated
passing through the plant.
A warning LED will indicate the state of saturation of resins which, once
exhausted will be replaced in a simple operation which does not  require
specialized technical personnel.
The plants DEM are normally used in washing machines to get a perfect
absence of residues from surfaces.

Las plantas  DEM están proyectadas para  la  obtención   de  agua  desmineralizada  por  medio  de  resinas  especiales,  resinas  catiónicas  y  aniónicas
capaces de absorber del agua la parte salina y mineral. Gracias a esta característica las plantas DEM son particularmente indicadas para la creación de
circuitos cerrados de agua desmineralizada continuamente tratada pasando a través de la planta.
Un  señalador  led indicará el estado de saturación de las resinas que una vez acabadas tendrán que ser reemplazadas con  una  operación  muy  simple
que no necesita de personal técnico especializado.
Las plantas DEM son normalmente utilizadas en las lavadoras para obtener una perfecta limpieza de la superficie del vidrio.

As instalações DEM são direcionadas para a obtenção de água desmineralizada por meio do uso de  resinas catiónica  e  aniónica e specíficas  capazes
de absorver  da  água  a  solução  salina  e  mineral a ser extraída. Graças a esta característica as instalações DEM são particularmente indicados para a
criação de circuitos fechados de água desmineralizada que vem constantemente tratada passando através da planta/instalação.
Um sinalizador a LED irá indicar o estado  de  saturação  da  resina,  que  uma vez esgotado será substituído em uma simples operação que não requer
profissional técnico especializado.
As instalações DEM são normalmente utilizadas em máquinas de lavar para obter uma perfeita ausência de resíduos das superfícies.
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ANTEAONE è ideale per le serigrafie e per gli impianti di colorazione. E’ un sistema  dedicato
alla depurazione delle acque contaminate da vernici  normalmente  provenienti  dal  lavaggio
dei telai di stampa.  Permette la  creazione di  un  circuito  chiuso  tramite recupero  dell’acqua
sporca e l’accumulo di acqua pulita per il successivo riutilizzo.
Questo impianto viene fornito già montato su un apposito skid che lo rende  di  facile  installa-
zione ed adattabilità  alle  varie  situazioni  di  lavoro,  nonché  semplice   ed   economico il  suo 
trasporto.

ANTEAONE  is  ideal  for  screen  printing  and  coloring  plants.  It's a  system dedicated to the
treatment of water contaminated by paints normally from  the  cleaning  of  the  frames of the
press. It allows the creation of a  closed  circuit  through recovery  of  the  dirty  water  and  the
accumulation of clean water for subsequent reuse.
This plant is supplied already mounted on a suitable  skid  which  makes  it  easy  to  install and
adaptability to various work situations, as well as simple and economical its transportation.

ANTEAONE es ideal para las serigrafías y para las plantas de pintado. Es un sistema dedicado a la depuración de las aguas contaminadas por pinturas  que
normalmente vienen del lavado de las pantallas.
Permite la creación de un circuito cerrado que consiste en la recogida de agua sucia y el almacenamiento de agua limpia para la siguiente reutilización.
Esta planta ya viene instalada en una bancada que la hace fácil de instalar y adaptable a las  varias situaciones  de trabajo, y  también  simple  y  económico
de transportar.

ANTEAONE é ideal para as serigrafias e para os serviços de coloração. É um sistema dedicado ao tratamento de águas contaminadas por tintas normal-
mente provenientes da limpeza dos quadros de impressão.
Permite a criação de um circuito fechado através da recuperação da água suja e do acúmulo de água limpa para reutilização posterior.
Esta instalação  é  fornecida  já  montada  em  um  skid  (patim)  adequado  que o torna fácil de instalar e adaptável a diversas situações de trabalho, bem 
como simples e econômico seu transporte.
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