DFPRO - ODPYLACZE

OPIS OGÓLNY

Pod wzgledem parametrów wydajnościowych filtracji odpylacze serii DFPRO wykraczają poza obowiązujące standardy w odniesieniu
do konwencjonalnych systemów odpylania. Mogą być przeznaczone do bardzo różnorodnych zastosowań, także w zakresie cięcia
plazmowego, gazowego oraz laserowego. Firma Donaldson zapewnia najwyższą wydajność swoich systemów dzięki
zaprojektowaniu nowego przekroju poprzecznego swoich produktów – konwencjonalny kształt okrągły został zmieniony na owalny.
Owalne, kompaktowe wkłady filtracyjne zapewniają skuteczniejszą filtrację w atrakcyjnych cenach. Odpylacze oraz wkłady filtracyjne
do DFPRO są dostępne w różnych rozmiarach. Zawierają od 3 do 16 wkładów filtracyjnych i zapewniają natężenie przepływu w
zakresie od 2.000 do 16.000 m3/godz. Olbrzymią zaletę stanowi łatwość wymiany i konserwacji wkładów filtracyjnych. Nowo
zaprojektowane uchwyty z prostym mechanizmem zwalniania zacisku, w urządzeniu DFPRO pozwalają na niezwykle szybką i
bezproblemową wymianę i konserwację wkładów filtracyjnych.

Parametry odpylaczy DFPRO:
• Typ zamknięty w osłonie (kompletny system)
• Wkłady filtracyjne w kształcie owalnym o najwyższej wydajności
• Wydajne materiały filtracyjne
• Zwiększona wydajność oczyszczania
• Zmniejszony spadek ciśnienia podczas pracy
• Łatwość konserwacji dzięki szybkiemu dostępowi do filtrów
• Szybka i łatwa instalacja
• Produkty energooszczędne dzięki zmniejszeniu wymagań dotyczących poboru energii
• Cicha praca
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Materiał
filtracyjny
wykonany
z
nanowłókien
UltraWeb®.
Zaprojektowane
na
podstawie
tradycyjnych wkładów filtracyjnych w
kształcie okrągłym, filtry owalne – w
połączeniu z innowacyjnym materiałem
filtracyjnym z nanowłókien - zapewniają
wychwytywanie większej ilości pyłów,
niż w przypadku konwencjonalnych
filtrów zawierających takie materiały
filtracyjne, jak celuloza, poliester lub
mieszanka celulozy i poliestru.

Krótsze i bardziej kompaktowe plisy
filtrów zapewniają zminimalizowanie
gromadzenia się pyłów i uproszczenie
czyszczenia filtra. Dzięki zmniejszeniu
wysokości plis filtra ze standardowych
50 mm do 38 mm, ścianka
harmonijkowa jest sztywniejsza i
posiada
mniejsze
wymiary,
co
umożliwia zwiększenie wydajności filtra.
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Filtry o wysokiej wydajności. Filtry
owalne
Downflo
zostały
zaprojektowane
w
wyniku
zaangażowania firmy Donaldson w
zakresie prowadzenia prac badawczych
i ciągłego rozwoju jej produktów.
Owalne wkłady zapewniają nawet o 25
procent wiekszy przepływ powietrza
bez
zwiększenia
wydajności.
Wykorzystanie najnowocześniejszego
oprogramowania
Fluent®*
do
modelowania przepływu powietrza
umożliwiło
stwierdzenie,
że
w
przypadku owalnych filtrów pyłu
obszary o wysokiej prędkości przepływu
są mniejsze, co zapewnia zmniejszenie
potencjalnego ścierania nośnika, czyli
umożliwia zwiększenie trwałości filtra.
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WKŁADY FILTRUJĄCE DFPRO

ULTRA-WEB®

Wyposażone
są
w
najnowszą
technologię
z
wykorzystaniem
nanowłókien. Wkłady filtracyjne UltraWeb®
zapewniają
niezrównaną
wydajność filtracji. Zaawansowana
technologia filtracji powierzchniowej
zapewnia przedłużenie żywotności filtra
i zmniejszenie spadku ciśnienia
podczas pracy.
• Doskonałe parametry wydajnościowe
w zakresie filtracji niezwykle drobnych
pyłów niewłóknistych oraz niektórych
pyłów abrazyjnych.
•
Wysoka wydajność filtracji bardzo
drobnych cząstek o wymiarach < 1
mikron.

ULTRA-WEB SPUNBOND

Dzięki zastosowaniu opatentowanej
przez
naszą
firmę
technologii
nanowłókien, wkłady filtracyjne UltraWeb
Spunbond
zapewniają
niezrównaną wydajność filtracji.
• Zwiększenie przestrzeni pomiędzy
włóknami
zapewnia
doskonałe
wychwytywanie cząstek.
• Filtry zalecane w szczególności do
zastosowania w procesach przemysłu
chemicznego i spożywczego, podczas
których zanieczyszczenie produktów
musi być ograniczone do absolutnego
minimum.
• Doskonałe parametry wydajnościowe
w zakresie filtracji pyłów wilgotnych,
higroskopijnch i zbrylonych
•
Najwyższa skuteczność filtracji
cząstek bardzo drobnych < 1 mikron.
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TORIT-TEX

Dzięki wysokiej tolerancji wilgoci,
wkłady filtracyjne Torit-Tex zapewniają
niezrównaną skuteczność filtracji.
• Duży rozstaw splotów włókien i
gładka, hydrofobowa, wykonana na
podstawie
najnowszych
osiągnięć
technologicznych
membrana
z
materiału ePTFE zapewniają doskonałe
wychwytywanie cząstek.
• Filtry zalecane w szczególności do
zastosowania w procesach przemysłu
chemicznego i spożywczego, podczas
których zanieczyszczenie produktów
musi być ograniczone do absolutnego
minimum.
• Doskonałe parametry wydajnościowe
w zakresie filtracji pyłów wilgotnych,
higroskopijnych i zbrylonych.
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FILTRA-WEB

THERMO-TEK

Wkłady filtracyjne Fibra-Web charakteryzują się otwartym
kształtem, umożliwiającym łatwe czyszczenie zarówno w
przypadku stosowania do filtracji zanieczyszczeń włóknistych,
jak i pozostałych (zanieczyszczania aglomeracyjne) –
doskonały dobór mieszanki włókien syntetycznych zapewnia
najwyższą skuteczność.

Thermo-Tek Zaprojektowane do zastosowań w wysokiej
temperaturze wkłady filtracyjne Thermo-Tek zostały
wyposażone w jedyny w swoim rodzaju materiał filtracyjny
zapewniający najwyższą skuteczność filtracji. Specjalna
budowa zapewniająca odporność na wysoką temperaturę oraz
uszczelki o dużej wytrzymałości umożliwiają stosowanie w
temperaturze do 135ºC.

•
Duży rozstaw splotów włókien zapewnia impulsowe
oczyszczanie
zarówno
cząstek
włóknistych,
jak
i
aglomeracyjnych.
•
Doskonała wydajność w przypadku zastosowań
obejmujących zarówno pyły włókniste, jak i niewłókniste i/ lub
aglomeracyjne.
•
Wysoka wydajność filtracji bardzo drobnych cząstek o
wymiarach < 1 mikron.
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ZASTOSOWANIA

FUNKCJE I ZALETY
•
•
•
•
•
•
•
•

W pełni zintegrowany system, wyposażony w tłumik, silniki wentylatorów o zróżnicowanych parametrach, okablowanie
fabryczne, mechanizm czyszczenia oraz panel sterowania Torit
Gotowa do użycia jednostka „Plug and Go”
Brak dodatkowego orurowania pomiędzy jednostką roboczą a wentylatorem
Mechanizm czyszczący zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych
Układ automatycznego centrowania z uchwytem zapewniającym możliwość łatwej wymiany
Możliwość instalacji narożnej • System szybkiego zwalniania pojemnika pyłu
Zdejmowane profile boczne, umożliwiające przewożenie za pomocą wózków widłowych
Płaskie ściany boczne • Możliwość instalacji na wolnym powietrzu

OPCJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platforma serwisowa wyposażona w kraty, poręcze i drabiny
Elementy regulacji wlotu przedniego
Pełna gama systemów odprowadzania pyłu
Kanały wyprowadzenia wybuchu (przewody odpowietrzające) w wersji wzmocnionej do instalacji w pomieszczeniach (o
długości 1 m, 2 m lub 3 m)
Poziom hałasu impulsów czyszczenia LpAe q < 70 dB(A)
Złącze uziemiające
Separator powietrze-olej/woda do przewodów sprężonego powietrza wraz z akcesoriami
Wyposażenie przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem (zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
94/9/WE), spełniające wszystkie wymogi dotyczące produktów grupy II kategoria 2D Dostępna jest wersja przeznaczona
do zastosowania w temperaturze do 125°C
Wbudowany separator cyklonowy

GRC | Porajowska 6 | 54-107 Wrocław

| Polska | tel: +48 509 22 68 02 | Mail: biuro@filtracja-powietrza.pl |
www.filtracja-powietrza.pl

DFPRO - ODPYLACZE

DANE TECHNICZNE DFPRO 3-4
WYBÓR WENTYLATORA
Krzywe te wskazują ciśnienie statyczne dostępne na wlocie wentylatora dla danego zastosowania, gdy jest ono zamontowane w
kolektorze. Aby wybrać najbardziej odpowiedni wentylator dla danego zastosowania:
1 Określ objętość powietrza wm3 / h potrzebną do porywania pyłu.
2 Oszacuj spadek ciśnienia w podłączonym systemie - tj. Między punktem porywania a wlotem kolektora.
3 Oceń spadek ciśnienia na kolektorze pyłu przed wymianą wkładów filtracyjnych, zwykle 100 daPa.
4 Suma 2 i 3 = ciśnienie statyczne na wlocie.
5 Sprawdź wykres wydajności wentylatora.

POZIOM HAŁASU*
Hałas pulsowy *
LpAeq:
≤ 75 dB (równoważny ciągły poziom ciśnienia akustycznego ważony)
∆Li:
≤ 10 dB (zawartość hałasu impulsowego)
* Pomiar zgodnie z DIN 45635/1 w odległości 1 m, przy ciśnieniu sprężonego powietrza 6 bar, odstępie impulsów 15s, warunkach
półwolnych i zwykłej tolerancji ± 2 dB.

SZCZEGÓŁY WLOTU POWIETRZA DIRTY
Standard and
Reinforced

DIN 24193/2 (mm) 800 x 300

Sparktrap and
Pipe (nominal)
Reinforced Sparktrap

NW 140 NW 160
NW 180 NW 200
NW 224

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Sterowanie
W pełni automatyczny mechanizm czyszczenia: TCB
Czas impulsu: 100 ms
Czas interwału: 10 s
Napięcie wejściowe: 400 V AC; 3 ph; 50 Hz;
Klasa ochrony skrzynki sterowniczej: IP65
Napięcie elektromagnesu: 24 V DC

WYMAGANIA DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Max. 7 bar
Zakres ciśnienia 6-7 bar
Czyste powietrze (maks. Wielkość cząstek 50 µm)
Bez kondensatu w temperaturze roboczej
Max. zawartość oleju: 3 mg / m³
Ok. compr; zużycie powietrza *:
± 45 Nlitrów na impuls
(± 16,2 Nm³ / h przez 10 s przerwy między impulsami przy 7 barach)
* Wskazana wartość to zużycie na zawór
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OPCJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacja zewnętrzna
Pełna gama wkładów filtracyjnych
Sprzęt odpowiedni do zasilania 60 Hz
Tłumienie hałasu pulsacyjnego do LpAeq ≤ 70 dB
Drzwiczki do usuwania kurzu
Podłączenie uziemienia
Sprężone powietrze - separator oleju / wody i akcesoria
Złączki wlotowe (przedni wlot i Sparktrap)
Kanały wydmuchowe (rura odpowietrzająca) w wersji wzmocnionej do instalacji wewnętrznych (długości 1, 2 lub 3 m)
Podajnik IAF do absorpcji oleju substancje

Dostępny jest sprzęt odpowiedni do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9 / WE) spełniający wymagania
dla grupy II kategorii 2D i 3D T125 ° C
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DANE TECHNICZNE DFPRO 4-16
WYBÓR WENTYLATORA
Krzywe te wskazują ciśnienie statyczne dostępne na wlocie wentylatora dla danego zastosowania, gdy jest ono zamontowane w
kolektorze. Aby wybrać najbardziej odpowiedni wentylator dla danego zastosowania:
1 Określ objętość powietrza wm3 / h potrzebną do porywania pyłu.
2 Oszacuj spadek ciśnienia w podłączonym systemie - tj. Między punktem porywania a wlotem kolektora.
3 Oceń spadek ciśnienia na kolektorze pyłu przed wymianą wkładów filtracyjnych, zwykle 100 daPa.
4 Suma 2 i 3 = ciśnienie statyczne na wlocie.
5 Sprawdź wykres wydajności wentylatora.

POZIOM HAŁASU*
Hałas pulsowy *
LpAeq:
≤ 75 dB (równoważny ciągły poziom ciśnienia akustycznego ważony)
∆Li:
≤ 10 dB (zawartość hałasu impulsowego)
* Pomiar zgodnie z DIN 45635/1 w odległości 1 m, przy ciśnieniu sprężonego powietrza 6 bar, odstępie impulsów 15s, warunkach
półwolnych i zwykłej tolerancji ± 2 dB.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Sterowanie
W pełni automatyczny mechanizm czyszczenia: TCB
Czas impulsu: 100 ms
Czas interwału: 10 s
Napięcie wejściowe: 400 V AC; 3 ph; 50 Hz;
Klasa ochrony skrzynki sterowniczej: IP65
Napięcie elektromagnesu: 24 V DC

WYMAGANIA DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Max. 7 bar
Zakres ciśnienia 6-7 bar
Czyste powietrze (maks. Wielkość cząstek 50 µm)
Bez kondensatu w temperaturze roboczej
Max. zawartość oleju: 3 mg / m³
Ok. compr; zużycie powietrza *:
± 45 Nlitrów na impuls
(± 16,2 Nm³ / h przez 10 s przerwy między impulsami przy 7 barach)
* Wskazana wartość to zużycie na zawór

OPCJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacja zewnętrzna
Pełna gama wkładów filtracyjnych
Sprzęt odpowiedni do zasilania 60 Hz
Tłumienie hałasu pulsacyjnego do LpAeq ≤ 70 dB
Drzwiczki do usuwania kurzu
Podłączenie uziemienia
Sprężone powietrze - separator oleju / wody i akcesoria
Złączki wlotowe (przedni wlot i Sparktrap)
Kanały wydmuchowe (rura odpowietrzająca) w wersji wzmocnionej do instalacji wewnętrznych (długości 1, 2 lub 3 m)
Podajnik IAF do absorpcji oleju substancje

Dostępny jest sprzęt odpowiedni do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9 / WE) spełniający wymagania
dla grupy II kategorii 2D i 3D T125 ° C
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Masz pytanie?
biuro@filtracja-powietrza.pl
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