
Nowoczesna �rma i zaufanie partnerów handlowych to aspiracje naszych pracowników. 
Nieustannie budujemy kulturę organizacji zorientowaną na innowacyjność i dostarczanie 

optymalnych rozwiązań.  Oferujemy nasz potencjał doświadczenia, jakość produktów 
i organizację obsługi na najwyższym poziomie w oparciu o zaangażowany zespół 

kompetentnych ludzi. Proponujemy najnowsze projekty i konstrukcje z zakresu �ltracji 
powietrza w celu realizacji wymagań technicznych klienta dbając jednocześnie o 

ekonomicznie uzasadnione warunki współpracy. W kwestii obsługi kontrahenta  nie 
uznajemy kompromisów, a jego zadowolenie to dla nas najlepsza forma reklamy.
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Klasy�kacja �ltrów powietrza zgodnie z normami EN 779: 2012, EN 1822: 2009

Zastosowanie �ltra Cząsteczkowe �ltry powietrza do wentylacji ogólnej

Test EN 779: 2012 oszacowanie parametrów �ltra przy przepływie 0.944 m3/s (lub nominalnym)
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H HEPA:
Wysokoskuteczny �ltr powietrza

U ULPA:
Filtr powietrza o bardzo niskiej penetracji
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Zastosowanie �ltra Wysokoskuteczne �ltry EPA, HEPA, ULPA

Test EN 1822: 2009 oszacowanie parametrów �ltra przy przepływie nominalnym
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H
H13 ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25 H13

H14 ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025 H14

U

U15 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025 U15

U16 ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025 U16

U17 ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001 U17
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Wloty powietrza
  żaluzje, tłumiki

Komory mieszania
  operacja mieszania powietrza wywiewanego z pomieszczeń 

z powietrzem świeżym

  parametry powietrza po zmieszaniu (np. entalpia, wilgotność 

względna) są średnim i wyważonymi parametrami strumieni 

mieszających się, przy czym „wagami” są ich strumienie masy.

Filtry wstępne
  wymieniane co około 3 m-ce

  filtry pyłowe zgrubne i dokładne

  wysuwane (dostęp z boku)

  przeważnie klasy G3 do M5

  początkowe opory przepływu 30 do 50 Pa (prędkość 

powietrza 3 m/s)

  dopuszczalna wartość oporów (ze względów 

wytrzymałościowych) do 350 Pa

Chłodnice przeponowe
  np. wężownice z rurek miedzianych, z miedzianymi żeberkami, 

w stalowej obudowie cynkowanej z odpływem skroplonej 

pary wodnej

  chłodzona wodą lodową o temperaturze od 6ºC do 12ºC, dwa 

zadania:

- schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci (gdy tem-

peratura powierzchni wężownicy jest większa od tempera-

tury punktu rosy)

- Osuszanie - schładzanie powietrza z wykropleniem wilgo-

ci (gdy temperatura powierzchni wężownicy jest mniejsza 

od temperatury punktu rosy)

  łatwość czyszczenia

Wentylatory
  np. odśrodkowy z łopatkami powietrznymi, z przekładnią 

klinową wielopasową regulowaną (napęd wentylatora i silnik 

z regulowaną prędkością obrotową)

  dostęp przez drzwi na zawiasach

  następuje podgrzanie powietrza na skutek pracy 

wykonywanej przez wentylator

świeże
powietrze

wlotowe

woda
lodowa

powrotna

kondensat
(powrót)

woda
lodowa
wlotowa

woda grzejna wlot

woda grzejna wylot

powietrze powrotne z innych pomieszczeńdo atmosfery

para
czysta
wlotowa

in
n

e 
p

o
m

ie
sz

cz
en

ia

komora
mieszania

filtr
wstępny chłodnica wentylator

filtr
dokładny

miernik
przepływu
powietrza

nawilżacz

nagrzewnica

zamontowane pod sufitem
terminale HEPA lub ULPA

pomieszczenie czyste

zamontowane przy podłodze kratki wylotowe

sterowanie przepływem

sterowanie temperaturą

sterowanie
wilgotnością

sterowanie
temperaturą

w pomieszczeniu

wentylator

Schemat funkcjonalny układu
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Filtry dokładne
  wymiana po około 5 miesiącach (o ile zastosowano filtr wstępny)

  najczęściej filtry dokładne (np. M6 do F9) np. kieszeniowe

  dostęp z boku lub czołowy

  początkowe opory przepływu 50 do 150 Pa

(prędkość powietrza 3 m/s)

  dopuszczalna wartość oporów (ze względów 

wytrzymałościowych) do 450 Pa.

Mierniki przepływu powietrza
  czujnik w ciągu kanałowym powietrza wytwarza sygnał szybkości 

przepływu powietrza (dla potrzeb sterowania napędu wentylatora)

Nawilżacze
  parowy - bezpośrednie wprowadzenie do kanału powietrznego 

pary nasyconej o temperaturze 105ºC do 110ºC, przy nadciśnieniu 

pary 1 bar (niskie ciśnienie)

  wodny - przez bezpośredni kontakt powietrza z rozpyloną wodą 

(nawilżacze dyszowe) lub z wodą za pośrednictwem złoża o dużej 

powierzchni (nawilżacze z wypełnieniem)

  materiały: stal nierdzewna

  zastosowany za filtrem głównym wymaga zasilania wodą 

oczyszczoną lub parą czystą

Nagrzewnice
  przeważnie nagrzewnice przeponowe (wężownice miedziane, 

radiatory żeberkowe)

  czynniki grzewcze: woda gorąca, para wodna, energia elektryczna,

  ważna możliwość dostępu dla oczyszczania

Filtry końcowe
  wymiana po około 1 do 3 lat (o ile zastosowano filtry wstępne 

i dokładne)

  filtry absolutne (HEPA i ULPA) np. E10 do U17

  zamontowane w obudowach zlicowanych z podsufitką lub 

dyfuzorach (dyfuzory wirowe, żaluzje prostokątne)

  możliwe wyposażenie w indywidualne układy napędowe 

z wentylatorami zapewnienie stałego przepływu powietrza)

  początkowe opory przepływu 100 do 250 Pa (prędkość powietrza 

0,45 do 1,5 m/s)

  dopuszczalna wartość oporów (ze względów 

wytrzymałościowych) 500 do 750 Pa

  bardzo ważne - uszczelnienie filtru z obudową (ramki zaciskowe, 

uszczelnianie płynnym żelem)

  istotne - możliwość pomiaru spadu ciśnienia na filtrze 

z pomieszczenia

Ciągi kanałowe
  z blachy galwanicznej lub ze stali nierdzewnej

  drzwi dostępowe - niezbędne do przeglądów, konserwacji, 

czyszczenia

  szczelne połączenia odcinków kanałowych (problem strat)

  czyszczone przed wysyłką, końcowe zabezpieczenie w trakcie 

montażu

  przegląd czystości przed zainstalowaniem filtrów

Wentylator powietrza powrotnego
  wentylator odśrodkowy z napędem pasowym

  nie wymaga się sterowania prędkością obrotową

  w instalacjach powietrza w pełni świeżego jest to wentylator 

wyciągowy

Kratki wyciągowe powietrza powrotnego
  w dolnych częściach ścian

  połączenie kratki ze ścianą - zlicowane bez występów

  możliwe urządzenia odciągowe pod podłogą

Inne urządzenia
  urządzenia tłumiące drgania i hałas w kanałach wentylacyjnych,

  przepustnice, klapy w kanałach wentylacyjnych

  wytłumiony wylot dachowy powietrza powrotnego (części)

  instalacja wody chłodniczej (układy o stałej szybkości przepływu): 

pompy, mierniki temp. wody chłodzącej i powrotnej, zawory 

trójdrożne do sterowania przepływem przez chłodnice, agregaty 

chłodnicze, chłodnie wentylatorowe)

  instalacja wody grzewczej - podobne (z wymiennikiem ciepła 

„para wodna techniczne - woda grzewcza”)

  generator pary czystej do nawilżaczy

  czujniki i tory pomiarowe szybkości przepływu powietrza, 

temperatury, ciśnień, wilgotności względnej

  system skomputeryzowany:

monitorowanie, alarmowanie, sterowanie

  lokalne układy sterowania nawiewami laminarnymi

  i inne

Plisowany wkład z  włókien syntetycznych lub szklanych 
zapewnia podwyższoną wydajność w stosunku do � ltrów 
płaskich. Dostępne wersje w  ramie kartonowej, ze stali 
ocynkowanej, plastikowej. Odpowiednie wzmocnienia 
przy większych rozmiarach.

G3-F9

70°C  260°C

ZetCell

Filtr z płaskim medium � ltracyjnym do zastosowania jako 
� ltr I stopnia w większości ogólnych systemów wentylacji 
i  klimatyzacji. Dostępne wersje w  ramie kartonowej, ze 
stali ocynkowanej, plasikowej. 

G2-G4

70°C

SCell

Filtr powietrza z plisowanym polipropylenowym medium 
� ltracyjnym. Termoplastyczne separatory oddzielające 
plisy medium tworzą bardzo sztywną i odporną na wilgoć 
stukturę, co umożliwia czyszczenie � ltra sprężonym 
powietrzem i ponowne jego użycie. Rama plastikowa lub 
ze stali ocynkowanej.

M5-F9

65°C  80°C

Zeman

Kaseta � ltracyjna, której konstrukcja pozwala 
zmaksymalizować niezawodność i  podnieść efektywność 
kosztów. Szczególnie odpowiednia dla wysokich 
przepływów powietrza. Konstrukcja do grubości ≤149 
mm, wersje ramy: mdf, stal ocynkowana, plastik, kołnierz. 

M6-E12

65°C  120°C

Flexbox

Pełna oferta wkładów � ltracyjnych służących do 
ochrony klimakonwektorów (fancoil). Mata z  włókien 
poliestrowych obszyta na drucie lub pianka PU zamknięta 
w metalową ramę.

G2-G4

80°C

Flater

Filtr kasetowy płaski z  wkładem z  medium z  włókien 
szklanych połączonych żywicą i zagęstnionych w kierunku 
wylotu powietrza. Medium może być zaimpregnowane 
w celu zwiększenia pyłochłonności. Dostępne wersje rama 
z: kartonu, stali ocynkowanej, plastiku.

G2-G4

45°C

AvixG
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Filtry dokładne
  wymiana po około 5 miesiącach (o ile zastosowano filtr wstępny)

  najczęściej filtry dokładne (np. M6 do F9) np. kieszeniowe

  dostęp z boku lub czołowy

  początkowe opory przepływu 50 do 150 Pa

(prędkość powietrza 3 m/s)

  dopuszczalna wartość oporów (ze względów 

wytrzymałościowych) do 450 Pa.

Mierniki przepływu powietrza
  czujnik w ciągu kanałowym powietrza wytwarza sygnał szybkości 

przepływu powietrza (dla potrzeb sterowania napędu wentylatora)

Nawilżacze
  parowy - bezpośrednie wprowadzenie do kanału powietrznego 

pary nasyconej o temperaturze 105ºC do 110ºC, przy nadciśnieniu 

pary 1 bar (niskie ciśnienie)

  wodny - przez bezpośredni kontakt powietrza z rozpyloną wodą 

(nawilżacze dyszowe) lub z wodą za pośrednictwem złoża o dużej 

powierzchni (nawilżacze z wypełnieniem)

  materiały: stal nierdzewna

  zastosowany za filtrem głównym wymaga zasilania wodą 

oczyszczoną lub parą czystą

Nagrzewnice
  przeważnie nagrzewnice przeponowe (wężownice miedziane, 

radiatory żeberkowe)

  czynniki grzewcze: woda gorąca, para wodna, energia elektryczna,

  ważna możliwość dostępu dla oczyszczania

Filtry końcowe
  wymiana po około 1 do 3 lat (o ile zastosowano filtry wstępne 

i dokładne)

  filtry absolutne (HEPA i ULPA) np. E10 do U17

  zamontowane w obudowach zlicowanych z podsufitką lub 

dyfuzorach (dyfuzory wirowe, żaluzje prostokątne)

  możliwe wyposażenie w indywidualne układy napędowe 

z wentylatorami zapewnienie stałego przepływu powietrza)

  początkowe opory przepływu 100 do 250 Pa (prędkość powietrza 

0,45 do 1,5 m/s)

  dopuszczalna wartość oporów (ze względów 

wytrzymałościowych) 500 do 750 Pa

  bardzo ważne - uszczelnienie filtru z obudową (ramki zaciskowe, 

uszczelnianie płynnym żelem)

  istotne - możliwość pomiaru spadu ciśnienia na filtrze 

z pomieszczenia

Ciągi kanałowe
  z blachy galwanicznej lub ze stali nierdzewnej

  drzwi dostępowe - niezbędne do przeglądów, konserwacji, 

czyszczenia

  szczelne połączenia odcinków kanałowych (problem strat)

  czyszczone przed wysyłką, końcowe zabezpieczenie w trakcie 

montażu

  przegląd czystości przed zainstalowaniem filtrów

Wentylator powietrza powrotnego
  wentylator odśrodkowy z napędem pasowym

  nie wymaga się sterowania prędkością obrotową

  w instalacjach powietrza w pełni świeżego jest to wentylator 

wyciągowy

Kratki wyciągowe powietrza powrotnego
  w dolnych częściach ścian

  połączenie kratki ze ścianą - zlicowane bez występów

  możliwe urządzenia odciągowe pod podłogą

Inne urządzenia
  urządzenia tłumiące drgania i hałas w kanałach wentylacyjnych,

  przepustnice, klapy w kanałach wentylacyjnych

  wytłumiony wylot dachowy powietrza powrotnego (części)

  instalacja wody chłodniczej (układy o stałej szybkości przepływu): 

pompy, mierniki temp. wody chłodzącej i powrotnej, zawory 

trójdrożne do sterowania przepływem przez chłodnice, agregaty 

chłodnicze, chłodnie wentylatorowe)

  instalacja wody grzewczej - podobne (z wymiennikiem ciepła 

„para wodna techniczne - woda grzewcza”)

  generator pary czystej do nawilżaczy

  czujniki i tory pomiarowe szybkości przepływu powietrza, 

temperatury, ciśnień, wilgotności względnej

  system skomputeryzowany:

monitorowanie, alarmowanie, sterowanie

  lokalne układy sterowania nawiewami laminarnymi

  i inne

Plisowany wkład z  włókien syntetycznych lub szklanych 
zapewnia podwyższoną wydajność w stosunku do � ltrów 
płaskich. Dostępne wersje w  ramie kartonowej, ze stali 
ocynkowanej, plastikowej. Odpowiednie wzmocnienia 
przy większych rozmiarach.

G3-F9

70°C  260°C

ZetCell

Filtr z płaskim medium � ltracyjnym do zastosowania jako 
� ltr I stopnia w większości ogólnych systemów wentylacji 
i  klimatyzacji. Dostępne wersje w  ramie kartonowej, ze 
stali ocynkowanej, plasikowej. 

G2-G4

70°C

SCell

Filtr powietrza z plisowanym polipropylenowym medium 
� ltracyjnym. Termoplastyczne separatory oddzielające 
plisy medium tworzą bardzo sztywną i odporną na wilgoć 
stukturę, co umożliwia czyszczenie � ltra sprężonym 
powietrzem i ponowne jego użycie. Rama plastikowa lub 
ze stali ocynkowanej.

M5-F9

65°C  80°C

Zeman

Kaseta � ltracyjna, której konstrukcja pozwala 
zmaksymalizować niezawodność i  podnieść efektywność 
kosztów. Szczególnie odpowiednia dla wysokich 
przepływów powietrza. Konstrukcja do grubości ≤149 
mm, wersje ramy: mdf, stal ocynkowana, plastik, kołnierz. 

M6-E12

65°C  120°C

Flexbox

Pełna oferta wkładów � ltracyjnych służących do 
ochrony klimakonwektorów (fancoil). Mata z  włókien 
poliestrowych obszyta na drucie lub pianka PU zamknięta 
w metalową ramę.

G2-G4

80°C

Flater

Filtr kasetowy płaski z  wkładem z  medium z  włókien 
szklanych połączonych żywicą i zagęstnionych w kierunku 
wylotu powietrza. Medium może być zaimpregnowane 
w celu zwiększenia pyłochłonności. Dostępne wersje rama 
z: kartonu, stali ocynkowanej, plastiku.

G2-G4

45°C

AvixG
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Filtr kasetowy przeznaczony do usuwania wilgoci (mgły, 
pary wodnej) z powietrza oraz większych zanieczyszczeń 
cząsteczkowych z powietrza. Jego plastikowa konstrukcja 
wraz z  medium z  włókna szklanego gwarantuje 
niekorozyjność i  trwałość produktu w  niekorzystnych 
warunkach pracy. 

G3-G4

70°C

ACS

Filtry panelowe serii Forith są używane w  instalacjach 
nawiewu i  rozprowadzania powietrza w  kabinach do 
malowania natryskowego, a  także przy operacjach 
suszenia w  przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, 
farmaceutycznym i pożarniczym.

G4-M5

120°C  200°C  300°C

Forith

Filtr metalowy do oddzielania cząsteczek tłuszczu (np. 
okapy kuchenne) albo dużej ilości dużych zanieczyszczeń 
z powietrza. Mogą być stosowane wielokrotnie po umyciu 
(np. w  zmywarce) lub detergentem pod ciśnieniem. 
Możliwe wykonanie w aluminium, stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej.

G2

300°C  400°C

Grenet

Szklane medium � ltracyjne do powietrza wywiewanego 
z kabin lakierniczych. Jego progresywna budowa pozwala 
na skuteczne odseparowanie lepkich cząstek lakieru 
powstałych w procesie malowania natryskowego. Średnie 
zatrzymanie ok. 96%.

80°C  120°C

PaintStop

Szklane medium � ltracyjne do zabrudzeń suchych 
powietrza. Wyróżnia go przestrzenna konstrukcja, co 
daje przewagę objętości przepływu i  pyłochłonności 
w stosunku do mediów syntetycznych w tej samej klasie.

G2-G3

45°C

DustStop

Dzięki szerokiej gamie dostępnych mediów syntetycznych 
w  różnych grubościach w  swojej klasie � ltracji można 
uzyskać większą pyłochłonność, a  więc również 
odpowiednio dłuższy okres czasu pomiędzy koniecznością 
ich wymiany.

G2-M6

80°C

Polymat

Filtr specjalnie zaprojektowany do separacji amoniaku 
z powietrza. Osiąga nawet 5-krotną skuteczność eliminacji 
cząsteczek amoniaku w stosunku do � ltrów z granulatem 
węgla aktywnego o  podobnej wielkości. Często 
wykorzystywany w  instalacjach chłodzenia opartych na 
czynnikach amoniaku.

50°C

Amosorb

Filtr kasetowy z  wkładem z  granulatu węgla aktywnego 
zamknięty obustronnie przez perforowaną siatkę 
metalową. Przeznaczony do eliminacji gazów w zależności 
od rodzaju absorbenta zastosowanego do złoża 
� ltracyjnego. Charakteryzuje się wysoką skutecznością 
separacji cząsteczek gazowych.

50°C

CarboBlock

Filtry panelowe służą głównie do � ltracji zapachów 
i  związków węglowodorowych VOC. Projekt ten łączy 
w sobie małe wymiary i optymalną wydajność. Wykonana 
ze stalowej blachy rama daje możliwość zróżnicowania 
wymiarów i  możliwość instalacji w  standardowych 
ramach do � ltrów kieszeniowych.

50°C

Ex

Carbopanel PB

Wysokiej wydajności regenerowalne � ltry z  węglem 
aktywowanym w formie kartridży z możliwością łączenia 
w  ścianę � ltracyjną o  dowolnej wielkości. Przeznaczone 
do wyłapywania zapachów i  zabrudzeń gazowych 
z wentylowanego powietrza układów wentylacji ogólnej.

50°C

Ex

AKP26

Filtr z węglem aktywnym, którego konstrukcja zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa, od wykonania poprzez 
wymianę � ltra w układzie. Możliwość regeneracji jednostki 
poprzez wymianę granulatu węgla. Znalazł zastosowanie 
w  technologii jądrowej i  eliminacji gazowych środków 
bojowych.

50°C

Ex

Carbovex

Jednostka � ltracyjna z węglem aktywnym przystosowana 
do bardzo wysokich przepływów powietrza. 
Skoncentrowana głównie na usuwaniu niepożądanych 
zapachów (zapachy kuchenne, palenia tytoniu, 
kosmetyki). Znalazł zastosowanie w  układach wentylacji 
ogólnej powietrza.

50°C

Novelt C
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Wyprodukowane z wysokiej jakości niełamliwych włókien 
syntetycznych media te stosowane są jako ostatni stopień 
� ltracji w  kabinach lakierniczych. Jako � ltry su� towe 
służą do ochrony powłoki lakierniczej przed wtrąceniami 
z cząsteczek nawiewanego powietrza.

M5-M6

100°C  180°C

Unocel

Te odporne do 200°C media � ltracyjne to odpowiedniej 
wielkości włókna szkła tworzące runo � ltracyjne. Typowym 
zastosowaniem tych � ltrów są kabiny suszarnicze lub linie 
produkcyjne, w których jest to konieczne.

M5

150°C  200°C

Glamax

Wykonany z dwóch warstw plisowanego i perforowanego 
kartonu, który oddziela wysoko skoncentrowane 
cząsteczki stałe lub ciekłe. Główne zastosowanie tego 
medium � ltracyjnego to lakiernie proszkowe lub każdy 
inny proces natryskiwania, którego wynikiem jest wysokie 
stężenie cząsteczek tej substancji.

180°C

PowderStop

Niezwykle trwała w  pełni naturalna mieszanka włókien 
z  kokosa spojona odpowiednią żywicą daje możliwość 
wielokrotnego użytku i do 3 razy dłuższą żywotność � ltra 
w domowej lub przemysłowej instalacji wentylacji. Bardzo 
wysoka pyłochłonność.

G2-G3

60°C

NFiber

Do zastosowania jako zamiennik do urządzeń � ltrów 
przewijanych producentów AAF, FARR, DELBAG, CEAG. 
W zależności od wymagań urządzenia może być to mata 
syntetyczna lub szklana w  formie rolki nawinięta na 
odpowiedni nośnik.

G3

80°C  150°C

Rolo� x

Usieciowiony poliuretan w  jego porowatej strukturze 
działa jak sito mechanicznie oddzielając substancje stałe 
od powietrza. Wykorzystywany głównie jako samoistne 
wkłady � ltracyjne do silników, kompresorów. Wycinane 
w żądanym kształcie w 3D.

80°C

Celafox

To zaimpregnowane szklane medium � ltracyjne działa 
na zasadzie koalescencji i  jest doskonałym eliminatorem 
oparów. Znajdzie zastosowanie w  układach, gdzie przez 
długi okres utrzymują się mgły, mżawki lub pada deszcz.

80°C

MsPak

Filtr kieszeniowy, w  którym syntetyczne medium 
� ltracyjne pozwala uzyskać sztywną kieszeń. Stałe 
dystanse pomiędzy ściankami kieszeni zapewniają 
równomierny przepływ powietrza i  chłonność pyłu. 
Konstrukcja wytrzymała mechanicznie w ramie metalowej 
lub plastikowej.

G3-M6

65°C  80°C

Ex

Syntex

Standardowy � ltr kieszeniowy, do jego budowy zostało 
użyte syntetyczne medium typu meltblown - odporne 
na rozwój bakterii i  tworzenie się pleśni. Normatywna 
skuteczność � ltracji i  niezawodna praca w  całym okresie 
użytkowania. Filtry te są używane w większości systemów 
� ltracji.

M5-F9

65°C  80°C

Ex

PowerAir

Filtr kieszeniowy, do którego budowy wykorzystano 
medium z  włóknem szklanym z  dodatkową warstwą 
zatrzymującą jego uwalnianie. Bardzo wysoka precyzja 
� ltracji i  niskie opory powietrza stawiają tą konstrukcję 
bardzo wysoko w kategorii � ltrów kieszeniowych. Wersja 
w ramie metalowej i plastikowej.

M5-F9

80°C  100°C

Ex

Gravitec

Zastosowana w  tym � ltrze najnowsza konstrukcja 
syntetycznego nośnika � ltracyjnego o  zwiększonej 
powierzchni pozwala uzyskać doskonałe parametry 
� ltracji, pyłochłonności i  efektywności. Te � ltry 
kieszeniowe są stawiane najwyżej pod względem 
efektywności energetycznej.

M6-F9

65°C  90°C

PowerAir 2012

Bardzo mocne syntetyczne medium � ltracyjne użyte 
do zgrzewanych kieszeni zalane w  piankowej ramie 
daje najwyższy stopień sztywności i  wytrzymałości 
mechanicznej dostępny pośród � ltrów kieszeniowych. 
Filtr przeznaczony do pracy w najbardziej niesprzyjających 
warunkach, np. platforma wiertnicza na morzu, statki 
morskie.

G4-F7

70°C

Kleansept
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Wyprodukowane z wysokiej jakości niełamliwych włókien 
syntetycznych media te stosowane są jako ostatni stopień 
� ltracji w  kabinach lakierniczych. Jako � ltry su� towe 
służą do ochrony powłoki lakierniczej przed wtrąceniami 
z cząsteczek nawiewanego powietrza.

M5-M6

100°C  180°C

Unocel

Te odporne do 200°C media � ltracyjne to odpowiedniej 
wielkości włókna szkła tworzące runo � ltracyjne. Typowym 
zastosowaniem tych � ltrów są kabiny suszarnicze lub linie 
produkcyjne, w których jest to konieczne.

M5

150°C  200°C

Glamax

Wykonany z dwóch warstw plisowanego i perforowanego 
kartonu, który oddziela wysoko skoncentrowane 
cząsteczki stałe lub ciekłe. Główne zastosowanie tego 
medium � ltracyjnego to lakiernie proszkowe lub każdy 
inny proces natryskiwania, którego wynikiem jest wysokie 
stężenie cząsteczek tej substancji.

180°C

PowderStop

Niezwykle trwała w  pełni naturalna mieszanka włókien 
z  kokosa spojona odpowiednią żywicą daje możliwość 
wielokrotnego użytku i do 3 razy dłuższą żywotność � ltra 
w domowej lub przemysłowej instalacji wentylacji. Bardzo 
wysoka pyłochłonność.

G2-G3

60°C

NFiber

Do zastosowania jako zamiennik do urządzeń � ltrów 
przewijanych producentów AAF, FARR, DELBAG, CEAG. 
W zależności od wymagań urządzenia może być to mata 
syntetyczna lub szklana w  formie rolki nawinięta na 
odpowiedni nośnik.

G3

80°C  150°C

Rolo� x

Usieciowiony poliuretan w  jego porowatej strukturze 
działa jak sito mechanicznie oddzielając substancje stałe 
od powietrza. Wykorzystywany głównie jako samoistne 
wkłady � ltracyjne do silników, kompresorów. Wycinane 
w żądanym kształcie w 3D.

80°C

Celafox

To zaimpregnowane szklane medium � ltracyjne działa 
na zasadzie koalescencji i  jest doskonałym eliminatorem 
oparów. Znajdzie zastosowanie w  układach, gdzie przez 
długi okres utrzymują się mgły, mżawki lub pada deszcz.

80°C

MsPak

Filtr kieszeniowy, w  którym syntetyczne medium 
� ltracyjne pozwala uzyskać sztywną kieszeń. Stałe 
dystanse pomiędzy ściankami kieszeni zapewniają 
równomierny przepływ powietrza i  chłonność pyłu. 
Konstrukcja wytrzymała mechanicznie w ramie metalowej 
lub plastikowej.

G3-M6

65°C  80°C

Ex

Syntex

Standardowy � ltr kieszeniowy, do jego budowy zostało 
użyte syntetyczne medium typu meltblown - odporne 
na rozwój bakterii i  tworzenie się pleśni. Normatywna 
skuteczność � ltracji i  niezawodna praca w  całym okresie 
użytkowania. Filtry te są używane w większości systemów 
� ltracji.

M5-F9

65°C  80°C

Ex

PowerAir

Filtr kieszeniowy, do którego budowy wykorzystano 
medium z  włóknem szklanym z  dodatkową warstwą 
zatrzymującą jego uwalnianie. Bardzo wysoka precyzja 
� ltracji i  niskie opory powietrza stawiają tą konstrukcję 
bardzo wysoko w kategorii � ltrów kieszeniowych. Wersja 
w ramie metalowej i plastikowej.

M5-F9

80°C  100°C

Ex

Gravitec

Zastosowana w  tym � ltrze najnowsza konstrukcja 
syntetycznego nośnika � ltracyjnego o  zwiększonej 
powierzchni pozwala uzyskać doskonałe parametry 
� ltracji, pyłochłonności i  efektywności. Te � ltry 
kieszeniowe są stawiane najwyżej pod względem 
efektywności energetycznej.

M6-F9

65°C  90°C

PowerAir 2012

Bardzo mocne syntetyczne medium � ltracyjne użyte 
do zgrzewanych kieszeni zalane w  piankowej ramie 
daje najwyższy stopień sztywności i  wytrzymałości 
mechanicznej dostępny pośród � ltrów kieszeniowych. 
Filtr przeznaczony do pracy w najbardziej niesprzyjających 
warunkach, np. platforma wiertnicza na morzu, statki 
morskie.

G4-F7

70°C

Kleansept
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Filtr EPA lub HEPA, którego wkład wykonany jest ze 
splisowanego papieru z  włókien szklanych połączonych 
separatorem termoplastycznym. Od klasy H13 każdy � ltr 
jest indywidualnie badany na występowanie przecieków. 
Dostępne w  ramie MDF, metalowej lub plastikowej 
z różnymi opcjami uszczelek.

E10-H14

65°C

Micromed

Konstrukcja dostępna jest w  zakresie od � ltrów 
dokładnych do ULPA. Te � ltry w  ramie aluminiowej 
i  z  uszczelnianiem żelowym są używane w  sytuacjach 
wymagających wysokich lub bardzo wysokich poziomów 
czystości powietrza. Typowe zastosowanie tych 
jednostek to pomieszczenia z  przepływem laminarnym, 
mikroelektronika, mikrobiologia.

F7-U17

70°C  120°C

Mikro AL

Filtr jest wykonany w technologii deeppleat, a separatorem 
rozdzielającym papier � ltracyjny jest pofałdowane 
aluminium. Dzięki takiej budowie osiągamy niskie opory 
przepływu i długą żywotność � ltra. Przeznaczony do pracy 
przy wysokich obciążeniach.

E10-H14

80°C  120°C  350°C

Ex

Dueler

Sztywna, solidna konstrukcja tej jednostki � ltracyjnej 
oferuje pewność działania i  bardzo wysoką wydajność. 
Ich niezawodna, kompaktowa budowa i  możliwość 
bezpiecznej wymiany pozwala na zastosowanie 
w  najbardziej krytycznych aplikacjach np. instalacjach 
nuklearnych.

F7-U15

65°C  120°C  220°C

Ex

Novelt

Ten � ltr HEPA został specjalnie zaprojektowany do 
instalacji w  obudowach, które w  prosty i  niekosztowny 
sposób można przeprojektować w  celu podwyższenia 
wydajności przepływu powietrza w systemie. Ze względu 
na niską wagę ma on również zastosowanie w  układach 
mobilnych.

M5-H14

65°C  120°C  220°C

KMcell

Przeznaczony do wyłapywania frakcji tłuszczu i  grubych 
zabrudzeń powietrza w  prostych układach � ltracji. 
Ze względu na swoją prostą konstrukcję charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością mechaniczną i pyłochłonnością.

G4-M5

70°C

Variblo

Filtr kompaktowy szczególnie odpowiedni dla wysokich 
przepływów powietrza wraz z możliwością odprowadzenia 
nadmiaru skroplonej wody. Możliwość dodania pre� ltra 
w  systemie Snap-On bez konieczności mody� kacji 
sposobu montażu � ltra podstawowego. Wersje ramy: 
plastik, kołnierz.

M6-E12

65°C

Vitron

Kompaktowy, syntetyczny szkielet � ltra pozwala 
na upakowanie dużej ilości splisowanego pakietu 
� ltracyjnego. Filtry mogą być użyte jako zamiennik � ltrów 
kieszeniowych, gdy chcemy uzyskać precyzję � ltracji 
i podwyższyć parametry przepływu powietrza w układzie.

M6-E12

65°C  75°C  120°C

Compact V

Filtr kompaktowy o  zwiększonej ilości medium 
� ltracyjnego wraz ze wzmocnioną budową 
zaprojektowaną aby odprowadzić nadmiar skroplonej 
wody ma zapewnić ochronę turbin gazowych 
w najbardziej niesprzyjających warunkach zewnętrznych. 
Odporny na zniszczenie do 5000 Pa.

F7-E12

70°C

Compact VGT

W  tych � ltrach aluminiowe pofalowane separatory 
rozdzielają głęboko splisowane medium � ltracyjne, co 
umożliwia � ltrację na całej ściance plisy. Głównym polem 
ich zastosowania są instalacje odciągowe, z turbulentnym 
strumieniem powietrza oraz suszarnie lakiernicze.

M6-F9

80°C  250°C  350°C

Ex

AluPack

Dostarczamy węgiel aktywny w  postaci granulatu lub 
proszku o  wielkości ziarna 6,3-0,075 mm. Ze względu 
na swoją formę charakteryzuje się bardzo dużą 
powierzchnią aktywną, przez co zapewnia doskonałą 
adsorpcję gazowych cząsteczek np. zapachów, oparów, 
węglowodorów. 

50°C

Węgiel aktywny

Granulat utworzony z  glinki impregnowanej 
nadmanganianem potasu. Zaleca się do stosowania 
w  sytuacjach gdy nadrzędnym celem jest usunięcie 
związków H2S, SO2 lub innych mocno zapachowych 
czynników z � ltrowanego powietrza.

50°C

Węgiel aktywny SO2
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Filtr EPA lub HEPA, którego wkład wykonany jest ze 
splisowanego papieru z  włókien szklanych połączonych 
separatorem termoplastycznym. Od klasy H13 każdy � ltr 
jest indywidualnie badany na występowanie przecieków. 
Dostępne w  ramie MDF, metalowej lub plastikowej 
z różnymi opcjami uszczelek.

E10-H14

65°C

Micromed

Konstrukcja dostępna jest w  zakresie od � ltrów 
dokładnych do ULPA. Te � ltry w  ramie aluminiowej 
i  z  uszczelnianiem żelowym są używane w  sytuacjach 
wymagających wysokich lub bardzo wysokich poziomów 
czystości powietrza. Typowe zastosowanie tych 
jednostek to pomieszczenia z  przepływem laminarnym, 
mikroelektronika, mikrobiologia.

F7-U17

70°C  120°C

Mikro AL

Filtr jest wykonany w technologii deeppleat, a separatorem 
rozdzielającym papier � ltracyjny jest pofałdowane 
aluminium. Dzięki takiej budowie osiągamy niskie opory 
przepływu i długą żywotność � ltra. Przeznaczony do pracy 
przy wysokich obciążeniach.

E10-H14

80°C  120°C  350°C

Ex

Dueler

Sztywna, solidna konstrukcja tej jednostki � ltracyjnej 
oferuje pewność działania i  bardzo wysoką wydajność. 
Ich niezawodna, kompaktowa budowa i  możliwość 
bezpiecznej wymiany pozwala na zastosowanie 
w  najbardziej krytycznych aplikacjach np. instalacjach 
nuklearnych.

F7-U15

65°C  120°C  220°C

Ex

Novelt

Ten � ltr HEPA został specjalnie zaprojektowany do 
instalacji w  obudowach, które w  prosty i  niekosztowny 
sposób można przeprojektować w  celu podwyższenia 
wydajności przepływu powietrza w systemie. Ze względu 
na niską wagę ma on również zastosowanie w  układach 
mobilnych.

M5-H14

65°C  120°C  220°C

KMcell

Przeznaczony do wyłapywania frakcji tłuszczu i  grubych 
zabrudzeń powietrza w  prostych układach � ltracji. 
Ze względu na swoją prostą konstrukcję charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością mechaniczną i pyłochłonnością.

G4-M5

70°C

Variblo

Filtr kompaktowy szczególnie odpowiedni dla wysokich 
przepływów powietrza wraz z możliwością odprowadzenia 
nadmiaru skroplonej wody. Możliwość dodania pre� ltra 
w  systemie Snap-On bez konieczności mody� kacji 
sposobu montażu � ltra podstawowego. Wersje ramy: 
plastik, kołnierz.

M6-E12

65°C

Vitron

Kompaktowy, syntetyczny szkielet � ltra pozwala 
na upakowanie dużej ilości splisowanego pakietu 
� ltracyjnego. Filtry mogą być użyte jako zamiennik � ltrów 
kieszeniowych, gdy chcemy uzyskać precyzję � ltracji 
i podwyższyć parametry przepływu powietrza w układzie.

M6-E12

65°C  75°C  120°C

Compact V

Filtr kompaktowy o  zwiększonej ilości medium 
� ltracyjnego wraz ze wzmocnioną budową 
zaprojektowaną aby odprowadzić nadmiar skroplonej 
wody ma zapewnić ochronę turbin gazowych 
w najbardziej niesprzyjających warunkach zewnętrznych. 
Odporny na zniszczenie do 5000 Pa.

F7-E12

70°C

Compact VGT

W  tych � ltrach aluminiowe pofalowane separatory 
rozdzielają głęboko splisowane medium � ltracyjne, co 
umożliwia � ltrację na całej ściance plisy. Głównym polem 
ich zastosowania są instalacje odciągowe, z turbulentnym 
strumieniem powietrza oraz suszarnie lakiernicze.

M6-F9

80°C  250°C  350°C

Ex

AluPack

Dostarczamy węgiel aktywny w  postaci granulatu lub 
proszku o  wielkości ziarna 6,3-0,075 mm. Ze względu 
na swoją formę charakteryzuje się bardzo dużą 
powierzchnią aktywną, przez co zapewnia doskonałą 
adsorpcję gazowych cząsteczek np. zapachów, oparów, 
węglowodorów. 

50°C

Węgiel aktywny

Granulat utworzony z  glinki impregnowanej 
nadmanganianem potasu. Zaleca się do stosowania 
w  sytuacjach gdy nadrzędnym celem jest usunięcie 
związków H2S, SO2 lub innych mocno zapachowych 
czynników z � ltrowanego powietrza.

50°C

Węgiel aktywny SO2
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Filtr kasetowy przeznaczony do usuwania wilgoci (mgły, 
pary wodnej) z powietrza oraz większych zanieczyszczeń 
cząsteczkowych z powietrza. Jego plastikowa konstrukcja 
wraz z  medium z  włókna szklanego gwarantuje 
niekorozyjność i  trwałość produktu w  niekorzystnych 
warunkach pracy. 

G3-G4

70°C

ACS

Filtry panelowe serii Forith są używane w  instalacjach 
nawiewu i  rozprowadzania powietrza w  kabinach do 
malowania natryskowego, a  także przy operacjach 
suszenia w  przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, 
farmaceutycznym i pożarniczym.

G4-M5

120°C  200°C  300°C

Forith

Filtr metalowy do oddzielania cząsteczek tłuszczu (np. 
okapy kuchenne) albo dużej ilości dużych zanieczyszczeń 
z powietrza. Mogą być stosowane wielokrotnie po umyciu 
(np. w  zmywarce) lub detergentem pod ciśnieniem. 
Możliwe wykonanie w aluminium, stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej.

G2

300°C  400°C

Grenet

Szklane medium � ltracyjne do powietrza wywiewanego 
z kabin lakierniczych. Jego progresywna budowa pozwala 
na skuteczne odseparowanie lepkich cząstek lakieru 
powstałych w procesie malowania natryskowego. Średnie 
zatrzymanie ok. 96%.

80°C  120°C

PaintStop

Szklane medium � ltracyjne do zabrudzeń suchych 
powietrza. Wyróżnia go przestrzenna konstrukcja, co 
daje przewagę objętości przepływu i  pyłochłonności 
w stosunku do mediów syntetycznych w tej samej klasie.

G2-G3

45°C

DustStop

Dzięki szerokiej gamie dostępnych mediów syntetycznych 
w  różnych grubościach w  swojej klasie � ltracji można 
uzyskać większą pyłochłonność, a  więc również 
odpowiednio dłuższy okres czasu pomiędzy koniecznością 
ich wymiany.

G2-M6

80°C

Polymat

Filtr specjalnie zaprojektowany do separacji amoniaku 
z powietrza. Osiąga nawet 5-krotną skuteczność eliminacji 
cząsteczek amoniaku w stosunku do � ltrów z granulatem 
węgla aktywnego o  podobnej wielkości. Często 
wykorzystywany w  instalacjach chłodzenia opartych na 
czynnikach amoniaku.

50°C

Amosorb

Filtr kasetowy z  wkładem z  granulatu węgla aktywnego 
zamknięty obustronnie przez perforowaną siatkę 
metalową. Przeznaczony do eliminacji gazów w zależności 
od rodzaju absorbenta zastosowanego do złoża 
� ltracyjnego. Charakteryzuje się wysoką skutecznością 
separacji cząsteczek gazowych.

50°C

CarboBlock

Filtry panelowe służą głównie do � ltracji zapachów 
i  związków węglowodorowych VOC. Projekt ten łączy 
w sobie małe wymiary i optymalną wydajność. Wykonana 
ze stalowej blachy rama daje możliwość zróżnicowania 
wymiarów i  możliwość instalacji w  standardowych 
ramach do � ltrów kieszeniowych.

50°C

Ex

Carbopanel PB

Wysokiej wydajności regenerowalne � ltry z  węglem 
aktywowanym w formie kartridży z możliwością łączenia 
w  ścianę � ltracyjną o  dowolnej wielkości. Przeznaczone 
do wyłapywania zapachów i  zabrudzeń gazowych 
z wentylowanego powietrza układów wentylacji ogólnej.

50°C

Ex

AKP26

Filtr z węglem aktywnym, którego konstrukcja zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa, od wykonania poprzez 
wymianę � ltra w układzie. Możliwość regeneracji jednostki 
poprzez wymianę granulatu węgla. Znalazł zastosowanie 
w  technologii jądrowej i  eliminacji gazowych środków 
bojowych.

50°C

Ex

Carbovex

Jednostka � ltracyjna z węglem aktywnym przystosowana 
do bardzo wysokich przepływów powietrza. 
Skoncentrowana głównie na usuwaniu niepożądanych 
zapachów (zapachy kuchenne, palenia tytoniu, 
kosmetyki). Znalazł zastosowanie w  układach wentylacji 
ogólnej powietrza.

50°C

Novelt C
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Kartrydże � ltracyjne

Kartrydż do pyłów materiałów kompozytowych, odpadów 
papierowych, oparów spawalniczych i innych substancji. 
Ma zastosowanie do urządzeń odpylających małych 
wydajności. Dostępny w wersji medium � ltracyjnego z 
impregnacją lub membraną PTFE, odpornym na iskry, 
ochronną siatką aluminiową.

Filtr kompaktowy z węglem aktywnym. Ma wszechstronne 
zastosowanie w  � ltracji zanieczyszczeń gazowych 
o  niskich stężeniach (zapachy kuchenne, ludzkiego ciała, 
kosmetyki), zanieczyszczenia węglowodorowe szkodliwe 
dla ludzkiego zdrowia. Zamienny ze standardowym 
� ltrem kieszeniowym.

50°C

CarboPak

Połączenia � ltra cząsteczkowego i  fazy gazowej w  jeden 
dało ten � ltr kompaktowy, którym można ulepszyć system 
� ltracji bez kosztów przebudowy uzyskując powietrze 
wewnątrz pomieszczeń od� ltrowane z  cząsteczek 
gazowych(dymów, spalin silników disela, miejskiego 
smogu, ozonu).

F7-F9

50°C

CarboPak2

Filtr kombinowany łączący cechy � ltra cząsteczkowego 
i  adsorpcyjnego, używany głównie do � ltracji powietrza 
odsysanego z  procesów, w  których powstają szkodliwe 
opary (lutowanie, spawanie, skalpel laserowy). Stosuje się 
go również jako � ltr kabinowy do pojazdów specjalnych.

F7-H14

50°C

Aureon

Rama montażowa przeznaczona do montażu � ltrów 
o  grubości 292 mm jest idealna do budowy ścian 
� ltracyjnych HEPA. Elementy zaciskowe � ltra w  czterech 
rogach gwarantują równomierne rozłożenie nacisku 
i  szczelność układu rama-� ltr. Możliwość wyposażenia 
ramy w uszczelkę do testu szczelności.

65°C

N292

Sztywna rama montażowa do � ltrów kieszeniowych 
i kasetowych do 48 mm wyposażona w uszczelkę gotowa 
do łączenia modułowego w  ściany � ltracyjne. Występuje 
w  4 standardowych rozmiarach w  stali ocynkowanej 
i nierdzewnej.

65°C  250°C

C48

Modułowy i  kon� gurowalny system obudowy jedno lub 
wielostopniowej � ltracji jest kompletnym rozwiązaniem 
dostosowanym do instalacji � ltrów kieszeniowych, 
kasetowych, kompaktowych lub fazy gazowej. Możliwa 
opcja z wentylatorem.

65°C

Ex

Vario Cat System

Wszystkie przedstawione tutaj dane techniczne są podane dla celów informacyjnych i mogą dotyczyć niektórych produktów 
typoszeregu. Zgodność podanych danych do zastosowania do indywidualnych przypadków wymaga naszego pisemnego 

potwierdzenia. Budowa produktów może różnić się od zaprezentowanych na zdjęciu ze względu na rodzaj wykonania.
Ostatnia mody� kacja: 7 listopada 2014, 22:43

Copyright © 1Filter. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Możemy zaproponować kosze wsporcze i dysze Venturiego 
do większości systemów odpylania. Oferowane produkty 
to wynik wieloletnich doświadczeń w  naprawie worków 
� ltracyjnych. To działanie pokazuje jak ważna jest 
prawidłowo zaprojektowana i  wykonana konstrukcja 
kosza wsporczego .

Kosze wsporcze
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Obudowa kanałowa spawana ze stali nierdzewnej 
z  dostępem bocznym dostosowana do jedno lub 
dwustopniowej � ltracji wszelkiego rodzaju. Spełnia 
najwyższe wymagania dotyczące czystości powietrza. 
Możliwość instalacji � ltrów HEPA, fazy gazowej.

65°C  250°C

Ex

Solid Cat

Ściana � ltracyjna przystosowana do montażu � ltrów 
kasetowych lub mat � ltracyjnych. Możliwość rozbudowy 
konstrukcji poprzez dodatkowe elementy usztywniające 
do wysokich prędkości przepływów powietrza.

Z34

Ściana � ltracyjna przystosowana do montażu � ltrów 
HEPA. Sztywna aluminiowa konstrukcja przygotowana 
do montażu ciężkich � ltrów kompaktowych lub HEPA 
skalowalna do układu 24 sztuk � ltrów (610 x 610 mm).

S045

Nawiewnik su� towy jest wykorzystywany do dystrybucji 
powietrza w szczególności w  laboratoriach, szpitalnych 
salach operacyjnych, czystych pomieszczeniach. Mocna, 
bardzo szczelna konstrukcja z  dostępem od wylotu 
powietrza daje możliwość instalacji � ltrów HEPA 
wraz z  różnymi płytami nawiewnymi w  celu regulacji 
strumienia powietrza.

MedAir

Obudowa kanałowa z dostępem bocznym przystosowana 
do instalacji � ltrów kasetowych, metalowych. Filtry 
ustawione są w układzie V i dostępne z boku do szybkiej 
wymiany. Gwarantuje prostą instalację w  układzie 
istniejących kanałów wentylacyjnych.

Z036

Bardzo zaawansowana technologicznie obudowa � ltrów 
kompaktowych lub HEPA potwierdziła swoją skuteczność 
w  wielu zastosowaniach pod względem zachowania 
bezpieczeństwa procesu i  pracy człowieka. Stosowana 
w  instalacjach farmaceutycznych, biotechnologii, 
nuklearnych, procesach sterylizacji powietrza, strefach 
zagrożonych wybuchem, lub skażeniem bakteryjnym.

Ex

S041

Stabilna metalowa obudowa do � ltrów kasetowych i HEPA 
z  dostępem bocznym. Wewnętrzna sztywna konstrukcja 
spawanego aluminium daje pewność szczelności 
i niezawodność układu � ltr – rama montażowa. Możliwość 
łączenia obudów dla większych wydajności układu.

Ex

S044

System � ltrów i  złóż węgla aktywowanego w  jednym 
urządzeniu do � ltracji dużych strumieni objętości 
powietrza. Pole zastosowań tego systemu to bezpieczne 
usuwanie i  dekonteminacja toksycznych zanieczyszczeń 
gazowych powietrza. Inspekcja węgla aktywowanego 
i  wymiana � ltrów odbywa się bez bezpośredniego 
kontaktu z produktem.

SecureSorb Akcesoria

Pełen zakres przyrządów do pomiaru ciśnień, próżni, 
różnicy ciśnień gazów i płynów. Dostępne są odpowiednie 
wersje do pracy w  niesprzyjających warunkach np. 
niska–wysoka temperatura, strefy zagrożone wybuchem, 
toksyczność lub gdzie wymagana jest wysoka precyzja 
pomiaru.

Oferujemy na zamówienie worki do cieczy o  żądanym 
kształcie i  wielkości. Pełen zakres � lców, siatek 
� ltracyjnych, systemów zamocowań oraz możliwość 
produkcji poprzez zgrzewanie � lcu gwarantuje, że 
sprostamy wszelkim oczekiwaniom klienta.

Filtracja cieczy

W naszej ofercie posiadamy worki � ltracyjne do wszelkiego 
rodzaju systemów odpylania np. Pulse-Jet, Reverse air, 
Shaker. Przed przedstawieniem oferty robimy analizę 
otrzymanej próbki lub wymagań układu i  projektujemy 
właściwy produkt dostosowany do założeń systemu.

Filtracja gazów - odpylanie

Filtry patronowe do urządzeń odpylających, 
wentylacyjnych, obróbki ścierno-strumieniowej, 
klimatyzacji oraz malarni proszkowych. Mogą być 
produkowane w  szerokim zakresie wyboru papierów 
� ltracyjnych, włóknin poliestrowych i polipropylenowych, 
poliestrów olejo i  hydrofobowych, antystatycznych oraz 
z powłokami te� onowymi.

Filtry patronowe 
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Obudowa kanałowa spawana ze stali nierdzewnej 
z  dostępem bocznym dostosowana do jedno lub 
dwustopniowej � ltracji wszelkiego rodzaju. Spełnia 
najwyższe wymagania dotyczące czystości powietrza. 
Możliwość instalacji � ltrów HEPA, fazy gazowej.

65°C  250°C

Ex

Solid Cat

Ściana � ltracyjna przystosowana do montażu � ltrów 
kasetowych lub mat � ltracyjnych. Możliwość rozbudowy 
konstrukcji poprzez dodatkowe elementy usztywniające 
do wysokich prędkości przepływów powietrza.

Z34

Ściana � ltracyjna przystosowana do montażu � ltrów 
HEPA. Sztywna aluminiowa konstrukcja przygotowana 
do montażu ciężkich � ltrów kompaktowych lub HEPA 
skalowalna do układu 24 sztuk � ltrów (610 x 610 mm).

S045

Nawiewnik su� towy jest wykorzystywany do dystrybucji 
powietrza w szczególności w  laboratoriach, szpitalnych 
salach operacyjnych, czystych pomieszczeniach. Mocna, 
bardzo szczelna konstrukcja z  dostępem od wylotu 
powietrza daje możliwość instalacji � ltrów HEPA 
wraz z  różnymi płytami nawiewnymi w  celu regulacji 
strumienia powietrza.

MedAir

Obudowa kanałowa z dostępem bocznym przystosowana 
do instalacji � ltrów kasetowych, metalowych. Filtry 
ustawione są w układzie V i dostępne z boku do szybkiej 
wymiany. Gwarantuje prostą instalację w  układzie 
istniejących kanałów wentylacyjnych.

Z036

Bardzo zaawansowana technologicznie obudowa � ltrów 
kompaktowych lub HEPA potwierdziła swoją skuteczność 
w  wielu zastosowaniach pod względem zachowania 
bezpieczeństwa procesu i  pracy człowieka. Stosowana 
w  instalacjach farmaceutycznych, biotechnologii, 
nuklearnych, procesach sterylizacji powietrza, strefach 
zagrożonych wybuchem, lub skażeniem bakteryjnym.

Ex

S041

Stabilna metalowa obudowa do � ltrów kasetowych i HEPA 
z  dostępem bocznym. Wewnętrzna sztywna konstrukcja 
spawanego aluminium daje pewność szczelności 
i niezawodność układu � ltr – rama montażowa. Możliwość 
łączenia obudów dla większych wydajności układu.

Ex

S044

System � ltrów i  złóż węgla aktywowanego w  jednym 
urządzeniu do � ltracji dużych strumieni objętości 
powietrza. Pole zastosowań tego systemu to bezpieczne 
usuwanie i  dekonteminacja toksycznych zanieczyszczeń 
gazowych powietrza. Inspekcja węgla aktywowanego 
i  wymiana � ltrów odbywa się bez bezpośredniego 
kontaktu z produktem.

SecureSorb Akcesoria

Pełen zakres przyrządów do pomiaru ciśnień, próżni, 
różnicy ciśnień gazów i płynów. Dostępne są odpowiednie 
wersje do pracy w  niesprzyjających warunkach np. 
niska–wysoka temperatura, strefy zagrożone wybuchem, 
toksyczność lub gdzie wymagana jest wysoka precyzja 
pomiaru.

Oferujemy na zamówienie worki do cieczy o  żądanym 
kształcie i  wielkości. Pełen zakres � lców, siatek 
� ltracyjnych, systemów zamocowań oraz możliwość 
produkcji poprzez zgrzewanie � lcu gwarantuje, że 
sprostamy wszelkim oczekiwaniom klienta.

Filtracja cieczy

W naszej ofercie posiadamy worki � ltracyjne do wszelkiego 
rodzaju systemów odpylania np. Pulse-Jet, Reverse air, 
Shaker. Przed przedstawieniem oferty robimy analizę 
otrzymanej próbki lub wymagań układu i  projektujemy 
właściwy produkt dostosowany do założeń systemu.

Filtracja gazów - odpylanie

Filtry patronowe do urządzeń odpylających, 
wentylacyjnych, obróbki ścierno-strumieniowej, 
klimatyzacji oraz malarni proszkowych. Mogą być 
produkowane w  szerokim zakresie wyboru papierów 
� ltracyjnych, włóknin poliestrowych i polipropylenowych, 
poliestrów olejo i  hydrofobowych, antystatycznych oraz 
z powłokami te� onowymi.

Filtry patronowe 
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Kartrydże � ltracyjne

Kartrydż do pyłów materiałów kompozytowych, odpadów 
papierowych, oparów spawalniczych i innych substancji. 
Ma zastosowanie do urządzeń odpylających małych 
wydajności. Dostępny w wersji medium � ltracyjnego z 
impregnacją lub membraną PTFE, odpornym na iskry, 
ochronną siatką aluminiową.

Filtr kompaktowy z węglem aktywnym. Ma wszechstronne 
zastosowanie w  � ltracji zanieczyszczeń gazowych 
o  niskich stężeniach (zapachy kuchenne, ludzkiego ciała, 
kosmetyki), zanieczyszczenia węglowodorowe szkodliwe 
dla ludzkiego zdrowia. Zamienny ze standardowym 
� ltrem kieszeniowym.

50°C

CarboPak

Połączenia � ltra cząsteczkowego i  fazy gazowej w  jeden 
dało ten � ltr kompaktowy, którym można ulepszyć system 
� ltracji bez kosztów przebudowy uzyskując powietrze 
wewnątrz pomieszczeń od� ltrowane z  cząsteczek 
gazowych(dymów, spalin silników disela, miejskiego 
smogu, ozonu).

F7-F9

50°C

CarboPak2

Filtr kombinowany łączący cechy � ltra cząsteczkowego 
i  adsorpcyjnego, używany głównie do � ltracji powietrza 
odsysanego z  procesów, w  których powstają szkodliwe 
opary (lutowanie, spawanie, skalpel laserowy). Stosuje się 
go również jako � ltr kabinowy do pojazdów specjalnych.

F7-H14

50°C

Aureon

Rama montażowa przeznaczona do montażu � ltrów 
o  grubości 292 mm jest idealna do budowy ścian 
� ltracyjnych HEPA. Elementy zaciskowe � ltra w  czterech 
rogach gwarantują równomierne rozłożenie nacisku 
i  szczelność układu rama-� ltr. Możliwość wyposażenia 
ramy w uszczelkę do testu szczelności.

65°C

N292

Sztywna rama montażowa do � ltrów kieszeniowych 
i kasetowych do 48 mm wyposażona w uszczelkę gotowa 
do łączenia modułowego w  ściany � ltracyjne. Występuje 
w  4 standardowych rozmiarach w  stali ocynkowanej 
i nierdzewnej.

65°C  250°C

C48

Modułowy i  kon� gurowalny system obudowy jedno lub 
wielostopniowej � ltracji jest kompletnym rozwiązaniem 
dostosowanym do instalacji � ltrów kieszeniowych, 
kasetowych, kompaktowych lub fazy gazowej. Możliwa 
opcja z wentylatorem.

65°C

Ex

Vario Cat System

Wszystkie przedstawione tutaj dane techniczne są podane dla celów informacyjnych i mogą dotyczyć niektórych produktów 
typoszeregu. Zgodność podanych danych do zastosowania do indywidualnych przypadków wymaga naszego pisemnego 

potwierdzenia. Budowa produktów może różnić się od zaprezentowanych na zdjęciu ze względu na rodzaj wykonania.
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Możemy zaproponować kosze wsporcze i dysze Venturiego 
do większości systemów odpylania. Oferowane produkty 
to wynik wieloletnich doświadczeń w  naprawie worków 
� ltracyjnych. To działanie pokazuje jak ważna jest 
prawidłowo zaprojektowana i  wykonana konstrukcja 
kosza wsporczego .

Kosze wsporcze
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