Filtrul Tambur TFB/C

Pentru extragerea prafului din volume mari de aer
Descriere funcțională
Design-ul Filtrului tambur este complet diferit față de marea parte a sistemelor de filtrare anterioare.
Filtrul tambur este în staționare și poate fi fixat direct la o deschidere de perete. Aerul trece de la interior
spre exterior, lăsând tamburul prin toată suprafața filtrului. Acest lucru înseamnă că aerul din interiorul
camerei de filtrare este curat. Rotirea și schimbarea duzelor de aspirație pe partea interioară a tamburului
aspiră continuu praful și deșeurile din mediile de filtrare. Este necesar aer foarte puțin pentru a curăța
mediul de filtrare dat fiind că duzele de aspirație sunt foarte mici.
Duzele sunt fluidic optimizate și ating mediile de filtrare, care garantează curățarea mare și eficientă.
Combinația filtrului tambur TFC caracterizează particulele suplimentare grosiere în formă de disc prefiltru
care este instalat la partea de admisie a aerului filtrului tambur. Particulele grosiere vor adera pe discul
rotativ în timp ce praful fin trece prin el în cuvă. O duză de aspirare staționară curăță discul prefiltru.
Duzele de aspirație din interiorul tamburului filtrului și discul de prefiltrare pot fi acționate de același
motor!
Filtrele tambur sunt perfect potrivite pentru filtrarea eficientă a unor volume mari de aer cu praf fibros

cum ar fi lemn, polistiren, material izolant, material natural, etc.
Avantaje
• Cameră filtru curată deoarece fluxurile de aer curg din interior spre exterior
• Acționarea este ușor accesibilă pe partea de gaz curat
• Unitate de filtrare regenerantă
• Curățare continuă, prin urmare, fară fluctuații de presiune în cadrul sistemului
• Adaptare precisă a volumului de aer total datorită design-ului modular
• Fără praf stratificat între prefiltru și tamburul filtrului
• Funcționarea eficientă energetică ca urmare a pierderii scazută de
presiune
• Construcție robustă
• Eficiență energetică
Aplicarea în diverse sectoare industriale
• Industria textilă
• Industria nețesută
• Industria de prelucrare a lemnului
• Industria hârtiei și celulozei
• Industria tutunului
• Industria fibrei de sticlă
• Industria igienică
• Industria auto
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