
AGTOS – dokona∏ wielu ewolucji w
szeregu urzàdzeƒ filtrów z wk∏adami
wymiennymi, które wprowadzajà ich
nowà skal´, oraz wnoszà istotne
zmiany dotyczàce bezpieczeƒstwa
ca∏ego procesu.       
Wymienne wk∏ady filtra sà ∏atwo
wymienialne a ich kontrola bardzo
prosta.

Systemy filtrów 
z wk∏adami wymiennymi

• Technika strumieniowania 
Êciernego

• Systemy przenoÊników
• Serwis i cz´Êci zamienne

Bezpieczny proces filtrowania 
Py∏ zostaje odessany i odprowadzany
do separatora udarowego, gdzie
nast´puje oddzielenie ci´˝kich czà-
steczek py∏u. Nast´pnie py∏ prze-
mieszcza si´ do dolnej komory filtra.
Przy przep∏ywie przez wymienne
wk∏ady filtra powietrze zostaje pozba-
wione py∏u i tak oczyszczone unosi
si´ w gór´ do komory powietrza 
oczyszczonego. W nastawionych
odst´pach czasu, wymienne wk∏ady
filtra zostajà czyszczone uderzenio-
wym strumieniem powietrza. 

Czàsteczki py∏u spadajà do usytuowa-
nego poni˝ej leja skàd odprowadzane
sà do metalowego zbiorczego pojem-
nika py∏u, lub do worka papierowego.
W przypadku, gdy jeden wk∏ad filtra
zostanie zniszczony, pozosta∏e wk∏ady
filtra b´dà dodatkowo przejmowaç
wychwytywanie py∏u.



Specjalne wk∏ady wymienne filtra
Wymienne wk∏ady „AGTOS”, sà
sto˝kowe, gdy˝ przy takim kszta∏cie
wk∏adu, p´d spr´˝onego powietrza
dociera bezpoÊrednio do pokrytych
przylegajàcym py∏em, wewn´trznych
Êcianek wk∏adu. 
W porównaniu z innymi wk∏adami,
powierzchnia filtrujàca jest nieznacznie
mniejsza, jednak szczególna cecha
papieru/poliestru powoduje, ˝e, mimo
to zostaje dostarczone wi´cej powietr-
za ni˝ na 1 m2.
Poza tym, grube fa∏dy umo˝liwiajà
lepsze przyleganie py∏u i oczyszczenie,
gdy˝ py∏ przy p´dzie spr´˝onego
powietrza ∏atwiej odpada.

Chroni Êrodowisko 
i oszcz´dza koszty.
Tylko przez sam sto˝kowaty kszta∏t
wk∏adu nast´puje lepsze wykorzysta-
nie p´du i uderzenia spr´˝onego
powietrza ni˝ porównywanymi z nim
nabojami o prostych tradycyjnych
Êciankach bocznych.

Poza tym
wewn´trzna
pojemnoÊç
wk∏adu jest mnie-
jsza ni˝ wk∏adów
walcowych co
wyra˝nie wzmac-
nia dzia∏anie
uderzenia
spr´˝onego
powietrza.
Równie˝ przy
usuwaniu odpa-
dów pojawiajà si´
dalsze korzyÊci.
Metalowy
wewn´trzny
korpus noÊny
zostaje powtórnie

zastosowany. Usuni´ta zostaje jedynie
istniejàca pow∏oka papierowa wzgl.
poliestrowa.
Pow∏oka ta w zale˝noÊci od przylega-
jàcych py∏ów mo˝e byç spalona, lub
te˝ odprowadzona na normalne
sk∏adowisko odpadów przemys∏owych.
Odpadajà dodatkowe koszty usuwania
odpadów.

Materia∏ warunkuje wymogi
Zgodnie z normami, stosuje si´ papie-
rowe wk∏ady filtra, wykonane z niesz-
kodliwej dla Êrodowiska niebielonej
celulozy. 
Wyró˝niajà si´ one swoim wysokim
stopniem filtracji i oddzielania drobne-
go py∏u, zarazem mogà one byç dobr-
ze oczyszczone.
Do wychwytywania drobnych py∏ów,
przy du˝ej szybkoÊci doprowadzanego
powietrza stosuje si´ wk∏ady z p∏ytka-
mi poliestrowymi.
Wyró˝niajà si´ one dodatkowo ich
wysokà stabilizacjà i du˝à odpornoÊcià
na wytrzyma∏oÊç w stanie mokrym.

Prosta i ∏atwa obs∏uga oraz dozór.
Usuwane, nowego rodzaju panele,
upraszczajà wymian´ wk∏adów.
Wk∏ady zostajà wyciàgni´te z urzàdze-
nia filtra i mogà zostaç wymienione na
zewnàtrz tj. w czystym otoczeniu.
Nast´pnie nale˝y je dok∏adnie osiowo
ustawiç i zawsze zamocowaç odpo-
wiednià si∏´ nacisku. 

KorzyÊci wynikajàce ze stosowa-
nia filtrów AGTOS
• Wk∏ady dzi´ki szybko z∏àczu dajà si´ 

wymieniç w bardzo krótkim czasie.
Mo˝na z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, 
˝e wk∏ady sà dok∏adnie ustawione w 
osi i dociÊni´te prawid∏owà si∏à 
docisku.

• Sto˝kowy kszta∏t wk∏adu filtra, 
gwarantuje optymalne prowadzenie 
powietrza.
Uderzenie spr´˝onego powietrza, 
mo˝na nastawiç na s∏absze, tym 
samym chroniony b´dzie filtrujàcy 
materia∏.

• Przez zastosowanie szerokich fa∏d, 
umo˝liwione jest ∏atwiejsze oczysz-
czanie, gdy˝ py∏ ∏atwiej odpada od 
wk∏adu.

• Nieszkodliwe dla Êrodowiska usuwa-
nie odpadów, przez oddzielenie 
materia∏u i nik∏à iloÊç odpadu.

• W zale˝noÊci od rodzaju zastosowa-
nia, naboje filtra mogà byç dostarc
zone papierowe, lub z p∏ytek poliest-
rowych.

• Urzàdzenie filtra mo˝e byç 
wyposa˝one w ró˝ne pojemniki 
zbiorcze py∏u np.: worki papierowe, 
wiadra blaszane, Big-Bag lub konte-
ner do py∏u.

• W obudowie filtra zabudowana jest 
skrzynia odbojowa, s∏u˝àca jako 
oddzielacz wst´pny. 
Zapobiega ona uszkodzeniu nabo-
jów filtra przez zgrubne czàsteczki.

• Przez zabudowany, zintegrowany filtr
wtórny osiàga si´ zawartoÊç py∏u 
resztkowego w iloÊci ≤1mg. Dlatego 
te˝ powietrze odlotowe mo˝e byç z 
powrotem wydmuchiwane do hali.

• ¸atwy dozór, konstrukcja z du˝ymi 
zwymiarowanymi otworami do 
dozoru i konserwacji.

• Korzystne cenowo cz´Êci zamienne.
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AGTOS POLSKA Sp. z o.o.
Przemyslowa 156
Pl-62-505 Konin
Tel.: +48-63-2113251
Fax: +48-63-2113261 
Internet: www.agtos.pl 

Typ filtra Powierzchnia Wentylator Spr´˝one powietrze Filtr wtórny
Ø 160 x1.200 filtracyjna przy∏àcze zu˝ycie IloÊç mat

(m 2) m/godz. kW ø m/godz. Szt.
PF4/04 16 1.250 3.0 1" 2 2
PF4/06 24 2.000 3.0 1" 3 3
PF4/09 36 2.600 3,0 1” 4,50 4
PF4/12 48 4.500 5,5 1" 6 6
PF4/20 80 7.500 2,5 1" 10 10
PF4/28 112 10.000 11 1 1/4" 14 14
PF4/32 128 12.000 15 1 1/4" 16 16
PF4/40 160 15.000 15 1 1/4" 20 20

Wy˝sze obj´toÊci powietrza, mogà byç osiàgni´te przez wprowadzenie wy˝ej podanych
komponentów.

Urzàdzenie filtra z wk∏adami zintegrowa-
nego z oczyszczarkà strumieniowà z
przenoÊnikiem rolkowym.


