
PRŮMYSLOVÉ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

PROVEDENÍ JEDNOTEK

MOŽNOSTI REGENERACE FILTRAČNÍHO MEDIA

CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK

• V průmyslových odvětvích a všude tam, kde je podíl prachových částic vyšší než 3 mg / m³
• Vhodné jako první stupeň filtrace pro snížení velkého počtu prachových částic na minimum
• Možnost filtrace až do třídy H13
• Stavebnicový systém (snadné rozšíření jednotky dle požadavku klienta)
• Snadná obsluha
• Bezúdržbový provoz – plně autonomní systém
• Životnost filtračního media až 10 let bez nutnosti výměny podle zvoleného typu filtrační jednotky
• Možnost filtrace vzdušniny od 100m³/h až do 1.000.000 m³/h
• Velká variabilita systému a možnost dodání různých periferií k jednotce
• Možnost na pojení na centrální vzduchotechniky se signalizací do velínu

Typy vzdušniny, které lze filtrovat

Polétavý prach, Výbušné prachy (individuální posouzení), lepivé složky (nutný precoating),
korozivní prachy a částice, abrazivní prachy

Typy filtračních systémů

Hadicový, lamelový, kartušový, elektrostatický, cyklonový

Výsyp odprašků

Do nádoby pod jednotkou (nejběžnější – většinouBajonetové uchycení)

Do velkého sudu pod jednotku

Dopravníkem do kontejneru

Standardní
Běžné prostředí

Do výbušného prostředí
Individuální posouzení
Možnost vybavit protizášlehovými membránami

Nerezová
Individuální posouzení
Pro prachy s korozivní charakteristikou

Individuální
Možná kombinace výše uvedeného
Přesně na míru dle potřeb klienta

Mechanický oklep
Ruční (pomocí pákového systému)
Automatický (vibrační oklep)

Pneumatický oklep
Řetězové oklepávání tlakovým vzduchem při cca 5–6 bar

Proplachování
Zpětný proplach ventilátorem
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DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY

Multicoater

Zařízení pro dávkování prekotačního prachu
Plně autonomní systém napojený na jednotku
Použití v případě extrémně lepivých složek prachů jako ochrana filtračního media proti zalepení a poškození

Ventilátor

Většinou součástí jednotky
Vysokotlaké ventilátory napojené na řídící jednotku

Kompresor

Možné použití tam kde není možné se připojit na tlakový vzduch
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