
CYKLO FILTRY - VAKOVÝ FILTR TYPU CYCLORIZON 2

- V souladu se smìrnicí ATEX
- Chránìné výbušným výpustom pro tøídu prachu St1
- Prùtok 4000 - 9500 m3/hv závislosti od aplikace
- V èinnosti 24hodin bez pøerušení; pouze pøetlak
- Možnost recyklace vzduchu
- Maximální pracovní teplota 75C
- Maximální pracovní pøetlak 2000 Pa
- Pøetlak potrubního systému 2000 Pa
- Pøipojení
                 - Vstup vzduchu a prachu: 325mm
                 - Výstup prachu: 160mm
                 - Výstup èistého vzduchu: pøíruba 50x375mm
- Filtraèní vaky polyesterové s vláknitou textilie s antistatickými
  vlastnostmi
- Èistící systém stlaèeným vzduchem (6bar maximum, regulátor
   tlaku a separátor vody zahrnut), 1  "závitový konektor
- Kontrolní systém èištìní: PSI8; komplet s monitorem diference
   tlaku (Zdroj 230V-50Hz)
- Protipožární systém

Cyklofiltr typu Cyclorizon je horizontální filtr urèen k extrakci prachu z 
v?robn?ch procesù a separaci prachu z proudícího vzduchu.
Používá se v døevozpracujícím prùmyslu a na prevenci vnitøního 
zneèištìní, pøièemž je možné jeho zapojení pøímo do výrobního 
procesu. zneèištìného jemným i hrubým prachem. Odsáváním 
prachu a hoblin od výrobních strojù se zlepšuje jejich produkce.
Vzduch zneèištìný jemným prachem a tìžkými hoblinami vstupuje do 
filtru pøes nasávací pøívod. Prachové èástice jsou pak tangenciálnì 
naèerpávané do cyklofiltra a procházejí cyklon do tìla filtru.

Prach se sbírá pøi tangenciálním výstupu a je vyprázdòován do 
sbìrného obvodu, kde se kumuluje. Jemný prach je pohánìn 
prùtokem vzduchu a pøechází do místa, kde jsou filtraèní vaky, které ho 
zachytí.
Vyèištìný vzduch je možné recyklovat do dílny bez ztráty teploty nebo 
ho vypustit pøes výstup. Když se prach nahromadil provozní na vacích, 
tyto se ucpou. Regeneraèní systém vakù je uvnitø krytu (strana èistého 
vzduchu) a pracuje na principu vstøikování proudu zpìtného 
stlaèeného vzduchu do vakù.
Øešení, které obsahuje Cyclorizon2 a cyklon s nádobou a podpùrným 
rámem je vhodné zejména naodsávanie prachu z 5 až 7 strojù.

Tato nová generace filtrù vyhovuje zejména požadavek jednoduché
instalace. Vyznaèuje se kvalitou separace a filtrace.
Filtr obsahuje všechny komponenty systému odsávání prachu: 
filtraèní systém, ventilátor, systém kontroly procesu èištìní a 
elektrické øízení.
Uživatel zaøízení se musí starat pouze o potrubní systém a 
vyprazdòování.

- Montovaný cyklofilter s ventilátorem
- Samopodporný, pøipraven ihned k èinnosti
- Snížení hladiny hluku díky protihlukové skøíni
- Splòuje environmentální požadavky a je v souladu s Evropskými
   standard
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ATEX      II 2D certifikované zaøízení
podle INERIS no. 03 ATEX 3035 X/01



VOLITELNÉ

PØÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Øešení s filtrem Cyclorizon2 a cyklonem
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certifikované zaøízení
po-Rad filtraèním médii podle typu odsávaného prachu
- RAL 1013 béžová a RAL7035 šedá
- RAL 5015 modrá a RAL7035 šedá

- Koleno na výstup vzduchu odolné vùèi vlivùm poèasí
- Odboèková komponent na výstup vzduchu s pøekoná léto / zima
   450mm
- Zpìtná klapka Carz
- Odvadìè výbuchu DEVIATEX
- Monitor koncentrace prachu IFD

Typ  
Filtraèní 
plocha m

2

 
Délka mm  Šíøka mm Výška mm  Hmotnost kg

Cyclorizon2 32
 

4150
 
19402

 
1990

 
1800


