Filtrační vložky
pro průmyslovou ﬁltraci
Hlavní oblasti využití
Práškové lakování Plasma/laserové řezání Pískování Metal/aluminium
Dřevo Chemie Cement Textil Potravinářství & nápoje Ostatní
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Válcové ﬁltrační vložky DIN

Filtrační vložka se
čtvercovou koncovkou

• válcová a kónická vložka
• otevřená/uzavřená & otevřená/otevřená
• svařovaná konstrukce
• zpevněné provedení díky spirálové konstrukci
• vnější ﬁxační pásky pro vyšší dynamiku při
čistícím/pulzním procesu

Válcová ﬁltrační
vložka DIN ABS
• 100 % ABS

Filtry šetrné k životnímu prostředí 100% recyklovatelné

Montáž

Skládané vložky
s horní přírubou
Výměnné ze strany
špinavého i čistého
vzduchu

Skládané vložky
s dolní přírubou
Výměnné ze strany
špinavého i čistého
vzduchu

Závitové ﬁltrační vložky CRD

Skládané vložky
s ocelovou horní
přírubou

Široký sortiment vysoce kvalitních ﬁltrů

Filtrační vložky JET ABS

Filtrační vložky JET

• 100 % ABS
• se 3 nebo 4 oky
• výměnné ze strany špinavého i čistého vzduchu

• hliníková nebo pozinkovaná víka
• 100 % ABS
• se 3 nebo 4 oky
• výměnné ze strany špinavého
i čistého vzduchu

Filtrační vložka
Twist-Lock
Filtrační vložky CS Dust

Filtrační vložky výměnné ze
strany čistého vzduchu
• válcová a kónická vložka

Filtrační vložka
s dvoubodovým
upínáním

Filtrační vložka CJ otevřená/uzavřená
• horní víko - lisovaný PU (měkký)

Ploché ﬁltrační články
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MULTIFIT skládané vložky
– náhrada konvenčních
ﬁltračních sáčků
• úspora energie
• zvýšený průtok vzduchu a účinnost
• jednodušší instalace
• 2–3× větší ﬁltrační plocha vložky
Multiﬁt ve srovnání s ﬁltračními sáčky
• prodloužená životnost
• redukce odstávek a nákladů na údržbu

Přednosti povrchové ﬁltrace vložek
Multiﬁt & hloubková ﬁltrace ﬁltračních sáčků
• vysoká účinnost ﬁltrace
• menší akumulace prachu
• nižší tlaková ztráta
• delší životnost ﬁltru
Snadná instalace do stávajících
otvorů o prům. 152 - 167 mm

2-metrová vložka MULTIFIT
nahradí 6-metrový ﬁltrační sáček

až 8-metrové
ﬁltrační sáčky

až 2-metrové
skládané
vložky Multiﬁt

Přívod
vzduchu

Adaptér se vloží do otvoru v desce

Adaptér zajišťuje perfektní usazení

Multiﬁt se vloží
do otvoru v desce
osazeného adaptérem

Praktické příklady použití ﬁltračních vložek pro průmyslovou ﬁltraci

Osazení stávajícího kolektoru
pro ﬁltrační sáčky redukcemi
pro MULTIFIT

Osazování komory
vložkami MULTIFIT

Pohled do komory
osazené vložkami
MULTIFIT

Pohled do komory
osazené vložkami
MULTIFIT

Filtrace plynové turbíny - osazení vložkami
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