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Nowej generacji filtry pulsacyjne PF przeznaczone s¹ do odpylania
gazów pochodz¹cych z ró¿nych procesów przemys³owych i mog¹ byæ
stosowane do wszelkiego rodzaju py³ów nie klej¹cych.
Podczas projektowania nowego typoszeregu filtrów PF uwzglêdniono
bogate doœwiadczenie eksploatacyjne i wykorzystano najnowoczeœniejsze
osi¹gniêcia technologiczne dziêki czemu stanowi¹ one atrakcyjne rozwi¹zanie
zarówno w typowych jak i wyrafinowanych technologicznie zastosowaniach.
Wykorzystanie nowych generacji w³óknin filtracyjnych umo¿liwia zastosowanie
filtrów dla gazów o temperaturze wlotowej siêgaj¹cej 260oC.

WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Modu³owa konstrukcja filtrów stwarza mo¿liwoœæ ich zastosowania
w bardzo szerokim zakresie przep³ywów gazów.
Filtry PF o standardowej budowie przeznaczone s¹ do odpylania
mieszanin py³owo - powietrznych nie stwarzaj¹cych zagro¿eñ wybuchowych.
Do odpylania gazów posiadaj¹cych w³aœciwoœci wybuchowe
zaprojektowaliœmy i przetestowaliœmy wersjê EX. Filtry w wersji EX zosta³y
zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizowaæ zagro¿enie wybuchem,
równoczeœnie zabezpieczaj¹c przed ewentualnymi jego skutkami.
Filtry typu PF najczêœciej znajduj¹ zastosowanie w przemys³ach:
cementowym, wapienniczym, szklarskim, odlewniczym, hutniczym, do
odpylania kot³owni i urz¹dzeñ w zak³adach produkuj¹cych materia³y
budowlane, drogowe, itp.
Wszystkie typy filtrów reprezentowane w niniejszym katalogu s¹
przystosowane do pracy w czêœci podciœnieniowej instalacji odpylania.
W celu zapewnienia maksymalnej skutecznoœci i ¿ywotnoœci filtra
wyspecjalizowani w zakresie filtracji technolodzy ka¿dorazowo szczegó³owo
analizuj¹ warunki pracy filtra. Dobór w³ókniny nastêpuje na podstawie sk³adu
chemicznego i temperatury gazu oraz w³asnoœci fizyko-chemicznych py³u.

Niniejszy katalog obejmuje trzy grupy filtrów:
PFM, PFS i PFD - filtry o pionowym u³o¿eniu worków
PFP - filtry o poziomym u³o¿eniu worków
PFN - filtry nabojowe
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Budowa
Konstrukcja modu³owa:
du¿a liczba zunifikowanych, produkowanych seryjnie elementów,
prosty monta¿ z maksymalnym ograniczeniem spoin monta¿owych,
wygodny i szybki monta¿ i demonta¿ worków filtracyjnych od strony
czystej, bez koniecznoœci wchodzenia do wnêtrza filtra,
korzystny wspó³czynnik powierzchni filtracyjnej do gabarytów filtra.

Dzia³anie
Bardzo wysoka skutecznoœæ odpylania, znacznie powy¿ej 99%:
stê¿enie py³u na wylocie od 1 - 20 mg/m3 w zale¿noœci od wymagañ,
szeroki zakres wielkoœci powierzchni filtracyjnej od 11 - 12720 m2,
sprawdzona skuteczna technologia d³ugich worków filtracyjnych
umo¿liwiaj¹ca monta¿ w miejscach o ograniczonej powierzchni
(szczególnie podczas modernizacji istniej¹cych instalacji),
w³asne prawnie chronione rozwi¹zania technologiczne obejmuj¹ce:
dwu-stopniow¹ e¿ekcjê powietrza i zawory elektromagnetyczne
zintegrowane ze zbiornikami sprê¿onego powietrza,
energooszczêdnoœæ (wyj¹tkowo niskie zu¿ycie sprê¿onego
powietrza).
zaawansowane mikroprocesowe sterowanie i urz¹dzenia diagnostyki filtra
eliminuj¹ okresowe przeci¹¿anie worków i w rezultacie ich „zapychanie siê”
poprzez wnikniêcie py³u do wnêtrza worków, a tym samym zmniejszenie
przepuszczalnoœci w³ókniny,
komora wstêpnego odpylania zintegrowana z komor¹ filtracyjn¹,
umo¿liwiaj¹ca efektywne odpylanie gazów o bardzo wysokim stê¿eniu
3
py³ów do 1000g/m (filtry PFS i PFD),
mo¿liwoœæ wy³¹czenia w filtrach PFD pojedynczej sekcji celem
przeprowadzenia przegl¹dów, b¹dŸ wymiany worków filtracyjnych bez
wy³¹czania urz¹dzenia odpylaj¹cego z eksploatacji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FILTRÓW TYPU PF
OCHRONA PATENTOWA

Ogólna charakterystyka filtrów typu PF

Ochrona patentowa
Filtry PF wykorzystuj¹ innowacyjne rozwi¹zania techniczne obejmuj¹ce poni¿ej
wymienione patenty:
filtr workowy cylindryczny Nr 166026;
filtr workowy Nr 166700;
komora wstêpnego odpylania gazów w filtrze pulsacyjnym Nr 56709;
zespó³ regeneracyjny filtra workowego Nr 58049;
zespó³ ustalaj¹cy dolne po³o¿enie worków filtracyjnych Nr 57892.
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Budowa
Filtry pulsacyjne typu PFM, PFS i PFD posiadaj¹ konstrukcjê modu³ow¹,
która stwarza mo¿liwoœæ zestawiania dowolnych wielkoœci filtrów poprzez
odpowiednie kojarzenie elementów sk³adowych. Modu³owa konstrukcja filtra
powoduje tak¿e znaczn¹ redukcjê kosztów monta¿u na placu budowy.
Podstawowymi zespo³ami ka¿dego filtra pulsacyjnego s¹: komory
filtracyjne, komory oczyszczonego powietrza, leje zsypowe, uk³ad regeneracji
worków i instalacja elektryczna.
Ka¿da komora filtracyjna podzielona jest na dwie czêœci. Czêœæ komory
znajduj¹ca siê od strony wlotu gazów nie jest wype³niona workami i stanowi
komorê wstêpnego odpylania, w dalszej czêœci komory znajduj¹ siê worki. Na
wprost otworów wlotowych komór filtracyjnych oraz zsypów umieszczone s¹
deflektory, s³u¿¹ce do odpowiedniego ukierunkowania strumienia
zanieczyszczonego gazu i wytr¹cania pewnej iloœci py³ów w komorach
wstêpnego odpylania, a tym samym zmniejszenia obci¹¿enia py³owego
worków.

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFM, PFS, PFD

Filtry Pulsacyjne typu PFM, PFS, PFD

Do dolnych ko³nierzy lejów zsypowych przymocowane s¹ przenoœniki
œrubowe z zamkniêciami dwuklapowymi, same zawory dwuklapowe lub
dozowniki celkowe.
Korzystaj¹c z bogatego doœwiadczenia i dla zapewnienia wysokiej
niezawodnoœci stosujemy w naszych filtrach przenoœniki bez ³o¿ysk
œrodkowych, co ogranicza ich d³ugoœæ do 7 m. W przypadku filtrów
posiadaj¹cych d³ugie leje py³owe, odbiór py³u realizowany jest przy pomocy
przenoœników œrubowych po³¹czonych kaskadowo. Standardowo nasze filtry
wyposa¿one s¹ w zamkniêcia dwuklapowe charakteryzuj¹ce siê znacznie
wy¿sz¹ ¿ywotnoœci¹ ni¿ dozowniki celkowe, szczególnie w przypadku py³ów
erozyjnych.
W zale¿noœci od lokalizacji, warunków i miejsca zabudowy,
odpowiednio przystosowujemy projekt filtra w zakresie konstrukcji wsporczej,
izolacji termicznej, ogrzewania lejów py³owych, konstrukcji dachowej oraz
uk³adów komunikacyjnych (schody, drabiny, podesty, itp.).
Lekka obudowa i izolacja s¹ zazwyczaj wykonywane po
zamontowaniu filtra na placu budowy. Standardowy lej py³owy posiada otwór
w³azowy zamkniêty szczelnymi drzwiami na zawiasach, co jest szczególnie
wygodne podczas prac inspekcyjnych lub wymiany worków. Wymiana worków
odbywa siê od strony czystego powietrza.
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Zanieczyszczony gaz wprowadzany jest do kana³u rozdzielczego,
sk¹d czêœæ gazu zostaje skierowana do górnej przestrzeni komór filtracyjnych, a
czêœæ do zsypów, z których nastêpnie przechodzi w górê do komór filtracyjnych.
Wprowadzenie pewnej iloœci grubszej frakcji cz¹steczek py³u z kana³u wlotowego
na górn¹ czêœæ worków u³atwia usuwanie osiad³ego py³u z ich zewnêtrznej
powierzchni podczas regeneracji. Znajduj¹ce siê na wlotach do komór
filtracyjnych oraz zsypów deflektory poch³aniaj¹ energiê kinetyczn¹ zderzaj¹cych
siê z nimi cz¹stek i powoduj¹ ich opadanie do zsypu. Dalszy proces odpylania
odbywa siê na powierzchni worków filtracyjnych.
Zanieczyszczony gaz przep³ywa przez mikropory medium
filtracyjnego z zewn¹trz do wewn¹trz, pozostawiaj¹c py³ na zewnêtrznych
powierzchniach worków. Nastêpnie oczyszczony gaz poprzez komory
oczyszczonego powietrza dostaje siê do kana³u wylotowego, którêdy opuszcza
filtr. Zatrzymany na powierzchni worków py³ tworzy warstwê, która jest istotnym
elementem mechanizmu odpylania. Regeneracja worków filtracyjnych nastêpuje
cyklicznymi impulsami sprê¿onego powietrza o ma³ej objêtoœci i relatywnie
wysokim ciœnieniu. Sprê¿one powietrze jest dostarczane ze zbiornika poprzez
rury przedmuchowe usytuowane ponad rzêdami worków. W wyniku e¿ekcji
dodatkowej, znacznej iloœci czystego powietrza do wnêtrza worka, nastêpuje
naprê¿enie jego powierzchni, prowadz¹ce do oddzielenia warstwy py³u od
powierzchni worka. Py³ z worków opada do zsypu, z którego usuwany jest poza
obrêb filtra. Sterownik mikroprocesorowy inicjuje cykl regeneracji worków na
podstawie predefiniowanej sekwencji czasowej lub po osi¹gniêciu zadanej
wartoœci oporu na filtrze (tryb �p). Informacja o aktualnym poziomie spadku
ciœnienia pomiêdzy komor¹ filtracyjn¹ i komor¹ czystego powietrza jest w sposób
ci¹g³y przekazywana do sterownika z przyrz¹du do pomiaru ró¿nicy ciœnieñ.
Regeneracja worków w trybie pracy �p eliminuje mo¿liwoœæ wystêpowania
okresowego przeci¹¿enia worków i zwiêksza ich ¿ywotnoœæ oraz ogranicza
zu¿ycie sprê¿onego powietrza.

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFM, PFS, PFD

Zasada dzia³ania

W filtrach zastosowano zawory elektromagnetyczne zintegrowane
ze zbiornikami sprê¿onego powietrza. Rozwi¹zanie to, wprowadzone przez AMK
Kraków SA, istotnie zwiêksza skutecznoœæ regeneracji worków, przy jednoczesnej
dalszej minimalizacji zu¿ycia sprê¿onego powietrza.
Wyj¹tkowa skutecznoœæ uk³adu regeneracji powoduje, ¿e w
zdecydowanej wiêkszoœci przypadków mo¿liwe jest stosowanie prostszych i
bardziej ekonomicznych filtrów typu ON-LINE, pracuj¹cych bez koniecznoœci
wy³¹czania poszczególnych sekcji podczas regeneracji. Filtry typu PFS i PFD s¹
oferowane równie¿ w systemie OFF-LINE co oznacza, ¿e sekcja w której zachodzi
proces regeneracji jest automatycznie wy³¹czana z przep³ywu gazu. Filtry OFFLINE stosowane s¹ dla trudniejszych technologicznie aplikacji w szczególnoœci,
gdy odpylany jest drobny py³ o du¿ych stê¿eniach i ma³ej zdolnoœci do
sedymentacji.
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Oznaczenie filtra sk³ada siê z czterech cz³onów.
Przyk³adowe oznaczenie:

PFD - 2 x 40 x 18 - 7,5 - EX
PFD
2 x 40 x 18
40
18
7,5
EX

- typ filtra
- pierwsza cyfra oznacza czy filtr jest szeregowy (1)
czy bliŸniaczy (2)
- oznacza liczbê zaworów elektromagnetycznych
w jednym szeregu komór filtracyjnych
- oznacza liczbê worków w rzêdzie
- oznacza d³ugoœæ worka filtracyjnego w metrach
- cz³on wystêpuj¹cy tylko dla filtrów w wersji
przeciwwybuchowej

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFM, PFS, PFD

Oznaczenie filtra
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Standardowo filtry pulsacyjne typu PFC przeznaczone s¹ do odpylania
powietrza i innych gazów z py³ów, które nie tworz¹ z powietrzem mieszanin
wybuchowych. Dla mieszanin wybuchowych py³owo-powietrznych
przeznaczona jest wersja EX.

Budowa
Zasadniczym elementem filtra PFC jest pojedyncza cylindryczna komora.
Wstêpne odpylanie odbywa siê w elemencie cyklonowym znajduj¹cym siê poni¿ej
komory filtracyjnej. Dolna czêœæ komory cyklonowej zakoñczona jest lejem
zsypowym zamkniêtym zaworem dwuklapowym. Od góry komorê filtracyjn¹
zamyka p³yta sitowa, w której mocowane s¹ worki filtracyjne. Komora
oczyszczonego powietrza umieszczona jest w górnej czêœci filtra, powy¿ej p³yty
sitowej. Filtry instalowane na zewn¹trz budynków posiadaj¹ zadaszenie.

Zasada dzia³ania
Zapylone powietrze doprowadza siê stycznie do elementu
cyklonowego filtra. Na skutek si³y odœrodkowej py³y zostaj¹ odrzucone na œcianê
zsypu, po której zsuwaj¹ siê do zamkniêcia dwu klapowego. Drobne cz¹stki py³u,
nie oddzielone w elemencie cyklonowym, przenoszone s¹ na zewnêtrzn¹
powierzchniê worków filtracyjnych. Nastêpnie proces odpylania odbywa siê
analogicznie jak we wczeœniej opisanych typach filtrów, tj. oczyszczone powietrze
przechodzi przez w³ókninê filtracyjn¹ do wnêtrza worków, sk¹d odprowadzane
jest na zewn¹trz urz¹dzenia, natomiast py³ gromadzi siê na zewnêtrznej
powierzchni worków. Regeneracja worków odbywa siê w trybie ON-LINE bez
przerywania ci¹g³oœci pracy filtra.

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFC (CYLINDRYCZNE)

Filtry pulsacyjne typu PFC (cylindryczne)

Zakres zastosowania
Cylindryczne filtry pulsacyjne s¹ u¿ywane dla œredniej koncentracji
py³ów, tak¿e œciernych. Zakres zastosowania obejmuje: przemys³ spo¿ywczy,
m³ynarski, drzewny, tworzyw sztucznych, chemiczny, wêglowy, cementowowapienniczy, odlewniczy, materia³ów drogowych, itp.
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Oznaczenie filtra sk³ada siê z czterech cz³onów.
Przyk³adowe oznaczenie:

PFC
PFC
1800
3,0
EX

-

1800

-

3,0

-

EX

- typ filtra pulsacyjnego (cylindryczny)
- œrednica komory w milimetrach
- d³ugoœæ worka filtracyjnego w metrach
- cz³on wystêpuj¹cy tylko dla filtrów w wersji przeciwwybuchowej

Cechy wyró¿niaj¹ce filtry pulsacyjne typu PFC:
wysoka wydajnoœæ filtracji gazów o du¿ym stê¿eniu py³u na wlocie w
wyniku zastosowania zintegrowanego elementu cyklonowego z komor¹
filtracyjn¹,
mo¿liwoœæ stosowania w instalacjach odpylania, w których wymagane jest
du¿e podciœnienie,
elastycznoœæ usytuowania wlotu wzglêdem wylotu.

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFC (CYLINDRYCZNE)

Oznaczenie filtra
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Podstawowa ró¿nica pomiêdzy filtrami typu PFN, a pozosta³ymi
rodzajami filtrów pulsacyjnych prezentowanymi w tym katalogu, polega na
wykorzystywaniu innego rodzaju elementu filtruj¹cego. W przeciwieñstwie do
pozosta³ych filtrów opieraj¹cych siê na zastosowaniu worków filtracyjnych, filtr
typu PFN wykorzystuje wk³ady nabojowe.
Filtr ten najczêœciej stosowany jest do usuwania z powietrza suchych i sypkich
py³ów odci¹ganych znad przesypów przenoœników taœmowych.

Budowa
Filtr sk³ada siê z nastêpuj¹cych podzespo³ów: komora oczyszczonego
powietrza, wk³ady nabojowe, uk³ad regeneracji z zaworami membranowymi
i instalacja elektryczna.

Zasada dzia³ania
Wentylator promieniowy zasysa powietrze zanieczyszczone py³em,
wymuszaj¹c jego przep³yw przez filtracyjne wk³ady nabojowe z zewn¹trz do
wewn¹trz ka¿dego wk³adu. Py³ pozostaje na zewnêtrznych powierzchniach
wk³adów. Pozbawiony py³u gaz poprzez komorê oczyszczonego powietrza
kierowany jest do wylotu filtra.
Regeneracja wk³adów nabojowych nastêpuje cyklicznymi impulsami sprê¿onego
powietrza. Podobnie jak w filtrach workowych wykorzystywany jest mechanizm
e¿ekcji czystego powietrza, które wprowadzone do wnêtrza wk³adu powoduje
odkszta³cenie jego powierzchni filtracyjnej i oddzielenie warstwy py³u. Py³ ten
opada na taœmê przenoœnika.
Procesu regeneracji jest prowadzony i monitorowany przez sterownik
mikroprocesorowy. Uk³ad regeneracji mo¿e pracowaæ w trybie czasowym, albo
w trybie �p, w którym uk³ad regeneracji wk³adów jest za³¹czany po osi¹gniêciu
zadanej wartoœci oporu na filtrze. Tryb pracy �p eliminuje mo¿liwoœæ
wystêpowania okresowego przeci¹¿enia wk³adów i przyczynia siê do
zwiêkszenia ich ¿ywotnoœci.

FILTR PULSACYJNY TYPU PFN (NABOJOWY)

Filtr pulsacyjny typu PFN (nabojowy)
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Cech¹ charakterystyczn¹ filtrów typu PFP jest poziome usytuowanie
worków filtracyjnych. Zmniejsza to wysokoœæ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹c jego
zabudowê w niskich halach i pomieszczeniach. W praktyce filtry te stosowane s¹
w przypadkach, w których ze wzglêdu na zbyt ma³¹ wysokoœæ przestrzeni
przeznaczonej dla urz¹dzeñ odpylaj¹cych nie mog¹ byæ zastosowane filtry z
workami pionowymi.

Budowa

Podstawowymi zespo³ami filtra s¹: komora filtracyjna, komora
oczyszczonego powietrza, zsyp, uk³ad regeneracji worków i instalacja
elektryczna.
W przestrzeni komory filtracyjnej znajduj¹ siê ustawione poziomo worki
filtracyjne.
W przypadku, gdy odpylany gaz zawiera py³y erozyjne, nad poszczególnymi
workami mog¹ byæ zainstalowane w¹skie os³ony, ma to na celu ochronê w³ókniny
worków przed œciernym oddzia³ywaniem py³u opadaj¹cego z worków w wyniku
regeneracji filtra. Naprzeciw otworu wlotowego usytuowanego w zsypie znajduje
siê stalowy deflektor.
W zale¿noœci od warunków zabudowy, filtr mo¿e posiadaæ ró¿nego
rodzaju konstrukcjê wsporcz¹, podesty, drabiny. W razie potrzeby komora filtra
mo¿e byæ izolowana termicznie, a zsypy wyposa¿one w ogrzewanie elektryczne.
Lekka obudowa i izolacja s¹ wykonywane po monta¿u filtra.
Wymiana worków jest szybka, wygodna i odbywa siê od strony czystego
powietrza.

FILTRY PULSACYJNE TYPU PFP (POZIOME)

Filtry pulsacyjne typu PFP (poziome)

Zasada dzia³ania

Zanieczyszczone powietrze wp³ywa do zsypu filtra. Deflektor
umieszczony naprzeciwko wlotu stanowi ochronê worków przed uszkodzeniem
mog¹cym wynikn¹æ z zanieczyszczenia gazów grubszymi cz¹stkami py³u.
Dodatkow¹ funkcj¹ deflektora jest prawid³owa dystrybucja strumienia gazu
wewn¹trz zsypu. Zapewnia to lepsze rozprê¿enie gazu i umo¿liwia
bezw³adnoœciowe wytr¹cenia znacznej czêœci py³u ju¿ w zsypie.
Zanieczyszczone powietrze przep³ywa w górê do wype³nionej workami komory
filtracyjnej. Dalszy proces odpylania zachodzi podobnie jak w pozosta³ych
typach filtrów prezentowanych w niniejszym katalogu.

Oznaczenie filtra sk³ada siê z czterech cz³onów.
Przyk³adowe oznaczenie:

PFP - 6 x 8 - 2,5 PFP
6x8
2,5
EX

Oznaczenie filtra

EX

- typ filtra (poziomy)
- 6 oznacza liczbê zaworów elektromagnetycznych
- 8 oznacza liczbê worków w rzêdzie
- d³ugoœæ worka filtracyjnego w metrach
- cz³on wystêpuj¹cy tylko dla filtrów w wersji przeciwwybuchowej
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Powierzchnia
filtracyjna [m2 ]
Koncentracja py³u
przed filtrem [g/m 3 ]
D³ugoœæ worka
filtracyjnego [m]
Ciœnienie powietrza
do regeneracji [MPa]
Maksymalne
podciœnienie
na wlocie [Pa]
Przepustowoœæ
3
w [m /h] dla:
Vf = 0 ,017 [m/s]
Vf = 0,025 [m/s]

PFM

PFP

PFN

PFC

PFS

PFD

11 �317

12 �147

80

13 � 74

376 � 2262

1272 � 12720

max 50

max 50

max 50

max 300

max 1000

max 1000

1,5 � 3,5

2,5

1,4

1,5 � 3

5

7,5

0,35 � 0,4

0,35 � 0,4

0,35� 0,4

0,35� 0,5

0,4 � 0,45

0,4 � 0,45

4 000

4 000

3 000

50 000

8 000

8 000

700 � 19400 700 � 9000
1000 � 28500 1100 � 13200

4900
-

800 � 4500 23000 � 138400 77800 � 778500
1200 � 6700 33800 � 203600 114500 �1144800

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka techniczna

Filtry typu PFM

Lp.

Oznaczenie filtra

Liczba worków
filtracyjnych
16

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m 2 ]
11

Masa
[kg]
1430

1

PFM - 4 x 4 – 1,5

2
3

PFM - 4 x 4 – 2,0
PFM - 4 x 4 – 2,5

16

15

1535

16

19

1 640

4

PFM - 4 x 6 – 2,0

24

23

1 740

5

PFM - 4 x 6 – 2,5

24

28

1 870

6

PFM - 6 x 6 – 2,0

36

34

2 090

7

PFM - 6 x 6 – 2,5

36

42

2 250

8

PFM - 6 x 8 – 2,0

48

45

2 400

9

PFM - 6 x 8 – 2,5

48

56

2 580

10

PFM - 6 x 8 – 3,0

48

68

2 760

11

PFM - 8 x 8 – 2,5

64

75

3 270

12

PFM - 8 x 8 – 3,0

64

90

3 510

13

PFM - 12 x 8 - 3,0

96

136

5 670

14

PFM - 12 x 8 - 3,5

96

158

5 940

15

PFM - 18 x 8 - 3,0

144

203

7 740

16

144

237

8 170

17

PFM - 18 x 8 - 3,5
PFM - 24 x 8 - 3,0

192

271

9 810

18

PFM - 24 x 8 - 3,5

192

317

10 400

7

12

Lp.

Oznaczenie filtra

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]
12

Masa [kg]

PFP – 3 x 6 – 2,5

Liczba worków
filtracyjnych
18

1
2

PFP - 4 x 6 – 2,5

24

16

1 880

3

PFP – 5 x 6 – 2,5

30

20

1 980

4

PFP - 5 x 8 – 2,5

40

26

2 260

5

PFP - 6 x 8 – 2,5

48

32

2 370

6

PFP - 6 x 10 – 2,5

60

39

2 800

7

PFP - 8 x 10 – 2,5

80

53

3 050

8

PFP - 10 x 10 – 2,5

100

66

3 300

9

PFP - 12 x 10 – 2,5

120

79

3 550

10

PFP - 10 x 14 – 2,5

140

92

4 150

11

PFP - 12 x 14 – 2,5

168

111

4 500

12

PFP - 14 x 14 – 2,5

196

129

4 850

13

PFP - 16 x 14 - 2,5

224

147

5 200

1 780

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Filtry typu PFP

Filtry cylindryczne typu PFC

Lp.

Oznaczenie filtra
PFC – 1100 - 1,5

Liczba worków
filtracyjnych
18

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]
13

Masa
[kg]
1 420

1
2

PFC – 1100 - 2,0

18

17

1 510

3

PFC – 1100 - 2,5

18

21

1 590

4

PFC – 1500 - 2,0

34

32

2 030

5

PFC – 1500 - 2,5

34

40

2 130

6

PFC – 1800 - 2,0

52

49

2 560

7

PFC – 1800 - 2,5

52

61

2 670

8

PFC – 1800 - 3,0

52

74

2 810

Filtry nabojowe typu PFN

Lp.

Oznaczenie filtra

Liczba wk³adów

1

PFN – 4 x 4 – 1,4

16

Ca³kowita pow.
filtracyjna [m2]
80

Masa
[kg]
241

13

Lp.

Oznaczenie filtra
PFS - 1 x 16 x 10 - 5,0

Liczba worków
filtracyjnych
160

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]
376

Masa
[kg}
22 100

1
2

PFS - 1 x 24 x 10 - 5,0

240

564

30 600

3

PFS - 1 x 32 x 10 - 5,0

320

752

39 100

4

PFS – 1 x 40 x 10 – 5,0

400

942

47 900

5

PFS – 1 x 48 x 10 – 5,0

480

1 130

56 500

Filtry bliŸniacze PFS
Lp.

Oznaczenie filtra
PFS – 2 x 24 x 10 - 5,0

Liczba worków
filtracyjnych
480

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]
1 130

Masa
[kg]
57 400

1
2

PFS – 2 x 32 x 10 - 5,0

640

1 507

72 600

3

PFS – 2 x 40 x 10 - 5,0

800

1 884

87 800

4

PFS – 2 x 48 x 10 - 5,0

960

2 262

103 000

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Filtry szeregowe PFS

Filtry szeregowe PFD
Lp.

Oznaczenie filtra
PFD – 1 x 20 x 18 – 7,5

Liczba worków
filtracyjnych
360

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]
1 272

Masa
[kg]
39 000

1
2

PFD – 1 x 40 x 18 – 7,5

720

2 544

75 000

3

PFD - 1 x 60 x 18 – 7,5

1 080

3 816

114 000

4

PFD - 1 x 80 x 18 – 7,5

1 440

5 088

155 000

Filtry bliŸniacze PFD
Lp.

Oznaczenie filtra

1

PFD - 2 x 20 x 18 – 7,5

2
3

Liczba worków
filtracyjnych

Ca³kowita powierzchnia
filtracyjna [m2]

Masa
[kg]

720

2 544

74 000

PFD - 2 x 40 x 18 – 7,5

1 440

5 088

144 000

PFD - 2 x 60 x 18 – 7,5

2 160

7 632

222 000

4

PFD - 2 x 80 x 18 – 7,5

2 880

10 176

310 000

5

PFD - 2 x100 x 18 – 7,5

3 600

12 720

380 000

14

KONTAKT:

AMK Kraków S A
al. Jana Paw³a II 41, 31-864 Kraków
tel. +48 12 647 66 38, fax +48 12 647 68 97
e-mail: amk@amk.krakow.pl, www.amk.krakow.pl
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