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ROZBUDOWANE ZESPOŁY FILTRACYJNE
(PRZYKŁADY)

Zespoły filtracyjne serii GM służą do filtracji zanieczyszczeń
suchych, powstający w różnych procesach technologicznych. W urządzeniach zastosowano nabojowe wkłady filtracyjne, dzięki którym uzyskano
dużą powierzchnię filtracji w małej przestrzeni, dużą wydajność i wysoki
poziom filtracji, a także niewielkie wymiary oraz łatwą obsługę. Posiadają
nowoczesne i efektywne układy automatycznego oczyszczania wkładów
filtracyjnych.
Zależnie od rodzaju zanieczyszczeń w urządzeniach zastosowano
różnego typu wkłady filtracyjne. Dodatkowo zespoły te mogą być wyposażone w specjalne moduły filtracyjne: moduł do zanieczyszczeń gazowych oraz
moduł z filtrami HEPA.
W ofercie znajdują się dwa rodzaje zespołów filtracyjnych GM:
z wentylatorem zamontowanym na zespole filtracyjnym oraz bez wentylatora
- wówczas wentylator znajduje się w sąsiedniej obudowie dźwiękochłonnej.
Urządzenia wzbogacone są o systemy zabezpieczające tj. system zatrzymujący pracę w momencie spadku lub braku ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, służącej do czyszczenia wkładów filtracyjnych,
a także system uniemożliwiający cofanie się zanieczyszczeń z powrotem
do instalacji po wyłączeniu zespołu filtracyjnego.
Urządzenia są malowane proszkowo, standardowo w kolorze
szarym RAL 7042. Istnieje możliwość zmiany koloru na życzenie Klienta.
Modułowa budowa pozwala na elastyczną rozbudowę zespołu.
Dzięki temu seria GM w pełni pokrywa cały zakres zapotrzebowania na
wydajność tego typu urządzeń i na optymalny dobór systemu, zarówno
dla pojedynczych stanowisk, jak i małych warsztatów, aż po rozbudowane
systemy odciągowo - filtracyjne. Wdrożenie drzwi o specjalnej konstrukcji
umożliwiło poprawę parametrów dźwiękoszczelności i znaczną redukcję
poziomu hałasu emitowanego przez urządzenie.
Pionowe ułożenie wkładów filtracyjnych jest optymalne dla ich
oczyszczania, zwiększa ich żywotność i znacząco obniża koszty eksploatacji.
Większe zespoły filtracyjne wzbogacone o poszerzoną komorę separatora
wstępnego zapewniają lepsze parametry wydajności i efektywności pracy.
Urządzenia wyposażone w podstawowe wkłady filtracyjne osiągają skuteczność do 99,999% co pozwala na recyrkulację oczyszczonego powietrza.
Oczyszczanie wkładów filtracyjnych odbywa się automatycznie
impulsami sprężonego powietrza w trakcie pracy urządzenia. Układ czasowy uaktywnia zawory elektromagnetyczne. Następnie impuls sprężonego powietrza pod ciśnieniem 5 bar zdmuchuje pył nagromadzony na
powierzchni wkładów filtracyjnych. Po odpowiednim zaprogramowaniu
maszyny i wyborze żądanej ilości cykli, wkłady mogą zostać doczyszczane
także po wyłączeniu urządzenia.
Filtry serii GM ATEX dedykowane są do prac w strefie zagrożonej
wybuchem. Dzięki wykonaniu w specjalnej, wzmocnionej wersji wzbogaconej o dodatkowe zabezpieczenia oraz powiększone komory wkładów
filtracyjnych, przeciwdziałają niekontrolowanemu rozerwaniu w momencie
zaistnienia wybuchu.
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zespół filtracyjny w wersji przeciwwybuchowej.
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