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Szanowni Państwo
W czasach, w których coraz większe wymagania dotyczące ekologii stawiane
są firmom produkcyjnym na całym świecie, niezbędne są zmiany mające na
celu ograniczenie ilości toksyn, pyłów oraz dwutlenku węgla odprowadzanych
do atmosfery.
Wysokie wymagania zmuszają sektory energetyczne, hutnicze i ogólnie produkcyjne
do stosowania coraz mniej ingerujących w środowisko naturalne metod wytwarzania.
Firma ITC Eco, mając duże doświadczenie w tej dziedzinie, oferuje wysokiej
jakości rozwiązania, fachowe doradztwo oraz kompleksową obsługę przedsiębiorstw objętych restrykcyjnymi normami ekologicznymi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym szerokim wachlarzem produktów
z zakresu Odpylania oraz Klimatyzacji i Wentylacji.

ODPYLANIE – filtry patronowe

ODPYLANIE – worki filtracyjne

Filtry workowe są najczęściej stosowanymi i najskuteczniejszymi urządzeniami
ograniczającymi ilość pyłów poprodukcyjnych emitowanych do atmosfery.
Elementami filtrującymi są w tym przypadku worki filtracyjne produkowane z różnego
rodzaju włóknin igłowych.
Najpowszechniej stosowanym materiałem ze względu na cenę i właściwości jest Poliester,
jednak w trudniejszych warunkach pracy zastosowanie znajdują też materiały o innych
własnościach fizykochemicznych.

Alternatywą dla filtra workowego jest filtr patronowy, który charakteryzuje się
większą powierzchnią filtracji przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich gabarytów
urządzenia. Bywa on powszechnie stosowany w odpylaniu gazów spawalniczych,
w galwanizerniach, odlewniach, przy odpylaniu farb proszkowych oraz pyłów śrutowniczych. Filtry te zastosowanie znajdują również w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym.
Podobnie jak w przypadku worków filtracyjnych, najczęściej stosowanym materiałem jest Poliester, ale w zależności od warunków pracy stosuje się też Celulozę,
Celulozo-poliester, Polipropylen oraz PTFE.

Poniżej przedstawiamy rodzaje włóknin stosowanych do produkcji worków filtracyjnych:

zła
słaba
średnia
dobra
bardzo dobra

ODPYLANIE – multikieszenie filtracyjne / elementy filtrujące / kosze wsporcze

KLIMATYZACJA / WENTYLACJA – filtry kieszeniowe

Multikieszeń jest wkładem filtracyjnym, który znajduje zastosowanie głównie w odkurzaczach przemysłowych, urządzeniach czyszczących oraz w wytwórniach
mas bitumicznych.
Specyficzna konstrukcja pozwala na uzyskanie dużej
powierzchni filtracji i efektywności odpylania.

Filtry kieszeniowe stosowane są w instalacjach klimatyzacji i wentylacji biurowców,
szpitali, hoteli i w zakładach przemysłowych.
W zależności od wymagań w miejscu zastosowania dzielimy je na klasy czystości, które
określają stopień oczyszczania powietrza wg normy EN 779:2012, co ilustruje poniższa
tabelka:
		

Element filtracyjny plisowany sprawdza się
doskonale w takich procesach jak np. produkcja
wyrobów na bazie cementu.
Charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią filtracji
i dłuższą żywotnością.

Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą PN EN 779:2012

Kosze wsporcze stanowią stelaż do montowania worków filtracyjnych, zapewniający
prawidłowe działanie i regenerację. Materiałem do ich produkcji w zależności od warunków
i wymagań może być stal czarna, lakierowana, ocynkowana lub szlachetna.

KLIMATYZACJA / WENTYLACJA – filtry kasetowe

Filtry kasetowe plisowane
Filtry kasetowe stosowane są
w instalacjach klimatyzacji i wentylacji jako filtr ochronny lub wstępny,
stanowiący pierwszy stopień oczyszczania. Materiał filtracyjny jest tu
splisowany tak, aby zwiększyć powierzchnię i chłonność pyłową filtra.
Filtry te zgodnie z normą EN 779:2012
produkowane są w klasach:
G3/4 oraz M5.

KLIMATYZACJA / WENTYLACJA – filtry kompaktowe i absolutne

Filtry kompaktowe
Filtry kompaktowe stosowane są w instalacjach klimatyzacji i wentylacji jako alternatywa
dla filtrów kieszeniowych. Charakteryzują się one
większą wydajnością i dokładnością.
Produkuje się je w klasach filtracji zgodnie z normą
EN 779:2012: M5, M6 i F7, F8, F9 oraz w wersji
filtrów wysoko-skutecznych wg normy
EN 1822:2009: E10, E11, H13.

Klasyfikacja filtrów powietrza
zgodnie z normą PN EN 1822:2009

Filtry kasetowe typu minipleat
Filtry te posiadają inne niż filtry plisowane medium
filtracyjne i mogą być oferowane w wyższych klasach filtracji,
a więc co za tym idzie, w większym stopniu oczyszczają powietrze.
Klasy filtracji wg EN 779:2012: M5, M6, F7 i F9.
Firma ITC Eco posiada również
w ofercie: filtry tłuszczowe, filtry do
urządzeń typu fancoil, filtry płaskie
oraz
wysokotemperaturowe
i z węglem aktywnym.

Filtry absolutne
Filtry te stosowane są w instalacjach klimatyzacji
i wentylacji pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach co do czystości powietrza takich jak: sale operacyjne, laboratoria naukowe, produkcja elektroniki czy też
produkcja leków.
Klasy filtracji w tego rodzaju filtrach to
wg EN 1822:2009: E10, E11 oraz
H13 i H14.

KLIMATYZACJA / WENTYLACJA – maty filtracyjne
Posiadamy certyfikaty Państwowego Instytutu Higieny

Maty filtracyjne
Maty filtracyjne stosowane są jako wstępny stopień oczyszczania powietrza
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz we wszelkiego rodzaju urządzeniach takich jak sprężarki czy szafy sterownicze jako filtry
ochronne i wstępne.
W ofercie posiadamy maty w klasach od G3
do M5 (wg EN 779:2012) w różnych gramaturach, oferowane w rolkach oraz cięte
na wymiar.

Maty filtracyjne do lakierni
• sufitowe - stosowane jako końcowy stopień filtracji przy doprowadzaniu powietrza do kabiny lakierniczej w klasie
M5 (wg EN 779:2012) z siatką przeciwpyłową
• podłogowe - stosowane jako medium służące do oczyszczania powietrza z lakieru: mata
filtracyjna szklana typu „paint stop”
• mata filtracyjna papierowa typu „labirynt”maty te oferujemy w rolach oraz cięte
na wymiar

W ofercie firmy ITC Eco znajduje się również wiele innych rodzajów filtrów powietrza,
dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu i zapoznania się z pełnym zakresem naszej działalności. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie i pomożemy w doborze odpowiedniego
rozwiązania.
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