
PRŮMYSLOVÁ FILTRACE

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

PRŮMYSLOVÉ FILTRAČNÍ PATRONY

ŠIROKÝ SORTIMENT VYSOCE KVALITNÍCH FILTRŮ PRO NASAZENÍ V RŮZNÝCH
PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, PLASMA/LASEROVÉ ŘEZÁNÍ,
PÍSKOVÁNÍ, METAL/ALUMINIUM, DŘEVO, CHEMIE, CEMENT, TEXTIL, POTRAVINÁŘSTVÍ
& NÁPOJE, OSTATNÍ …

KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SE VYUŽÍVÁ V TĚCH APLIKACÍCH, KDY
KLIENT POŽADUJE DODAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA KLÍČ A
ZÁROVEŇ DODÁVAT TÉŽ SERVISNÍ PRÁCE.

Oblasti nasazení nelze přesně specifikovat – tyto řešení lze využívat jak pro filtraci
atmosférického prachu, plynných škodlivin nebo jejich kombinaci.

Jedná se o koncept klasické odsávané lakovací stěny doplněný o vícestupňovou filtraci a
současně přívodní jednotku vzduchu. Lakovací stěna je modulové konstrukce a dodává se v
pracovních délkách od 1000 mm při pracovní výšce 1000 nebo 2000 mm.

Pro menší provozy nabízíme také lakovací stoly s rozměry začínajícími na 1200x2000x1200
(ŠxVxH). U těchto jednotek není součástí přívodní jednotka vzduchu. Výhodou těchto jednotek
však je možnost objednání bez montáže. Lze si je tedy instalovat svépomocí a šetřit náklady.

Všechny typy jednotek jsou vybaveny 2-stupňovou filtrací s možností instalace uhlíkových filtrů
pro záchyt plynných škodlivin.

První stupeň filtrace slouží k záchytu převážné většiny přestřiku. Tento filtr se mění nejčastěji.
Jedná se o skládaný papírový filtr.

Druhý stupeň filtrace – G3, zachytává zbylé částice, které projdou přes papírový filtr.

Třetí stupeň se skládá z filtru na jemný prach (třída filtrace F7) a uhlíkových patron. Uhlíková
filtrace slouží k odloučení zápachu a škodlivých látek z barev s organickými rozpouštědly. Pro
barvy na vodní bázi není uhlíková filtrace nutná.

PRŮMYSLOVÉ FILTRAČNÍ PATRONY

Průmyslové filtrační patrony se používají jako filtrační vložka do průmyslových odsavačů, tedy
tam kde je velký podíl prachu v odsávané vzdušnině.

Všeobecně se dá říci, že použití průmyslových filtračních patron je vhodné tam, kde podíl
prachových částic překračuje 3mg/m³.

OBLASTI NASAZENÍ:

- Všude tam kde podíl prachových částic překračuje 3mg/m³.

- Různé možnosti provedení:

Kartušová patrony
Filtrační hadice
Filtrační pytel
Filtrační panel
Atypické provedení dle dispozic klienta

- 

Různé materiálové provedení:

cz > FILTRAČNÍ SYSTÉMY > PRŮMYSLOVÁ FILTRACE

https://www.troxfilter.cz/
https://www.troxfilter.cz/
https://www.troxfilter.cz/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-syst%25C3%25A9my-7bb76a3e5c130430
https://www.troxfilter.cz/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-syst%25C3%25A9my/pr%25C5%25AFmyslov%25C3%25A1-filtrace-bd77e26cef94d40c


Celulóza
Celulóza / polyester
100% polyester
PTFE membrána
Antistatické provedení
Atypické provedení dle dispozic klienta

REFERENCE:

Různá provedení filtračních patron a panelů pro širokou škálu filtračních zařízení
Filtrace po nanášení práškové barvy
Filtrace výroby netkaných textilií
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