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Modułowy System Filtracyjny FPM
Standardowa konstrukcja modułowego filtra patronowego FPM została
zaprojektowana do oczyszczania powietrza z niewybuchowych oraz
nieagresywnych chemicznie pyłów suchych powstających w procesach
produkcyjnych. Dzięki wysokiej skuteczności filtracji oczyszczone powietrze
może powracać (w zależności od procesu) do pomieszczenia pracy.
Konstrukcja filtra składa się z podstawy z szufladą lub szufladami na
odpady, komory wkładów filtracyjnych oraz komory oczyszczania wkładów
sprężonym powietrzem. Zespół wentylatora wyciągowego może być
dostarczany w zabudowie na filtrze lub jako jednostka wolno stojąca.
Modułowa budowa systemu filtracyjnego FPM pozwala konfigurować
ostateczną wersję urządzenia w zależności od wymagań aplikacji lub
sposobu dostawy. Elementy FPM są zabezpieczane antykorozynie farbami
proszkowymi (antystatyczne pokrycia antykorozyjne dostępne na oddzielne
zamówienie). Konfiguracje FPM uzupełniają wkłady filtracyjne, których
odpowiedni dobór zapewnia wielkość całkowitej powierzchni filtrującej
odpowiednią do rodzaju zanieczyszczeń a także do ilości odciąganego
powietrza.
System FPM został zaprojektowany z myślą o obsłudze systemów odciągania
dymów spawalniczych, a także filtracji zanieczyszczeń w procesach cięcia
lub obróbki metali czy tworzyw sztucznych. Filtry modułowe sprawdzają
się również w wielu innych procesach, w których wymagany jest wysoki,
przemysłowy standard filtracji powietrza. W katalogu wymienione zostały
konfiguracje FPM do FPM-12. Większe konfiguracje (do FPM-24) dostępne
są na oddzielne zapytanie. Skontaktuj się z przedstawicielem Oskar Air
Products, aby dobrać odpowiedni system filtracyjny.

Zastosowanie
•

filtracja powietrza zanieczyszczonego pyłami suchymi na stanowiskach
spawania, szlifowania, cięcia termicznego, przesypywania, transportu
środków pylistych i tym podobnych
wyposażenie stacjonarnych gniazd produkcyjnych za wyjątkiem emisji
zanieczyszczeń żrących, agresywnych chemicznie lub wybuchowych
(konstrukacja standardowa PFM)

•

Konstrukcja
•
•
•
•
•

rama z profili stalowych obłożonych poszyciem z blach stalowych
zabezpieczenie antykorozyjne farbami proszkowymi lub galwaniczne
podstawa ze zsypem i szufladą na zanieczyszczenia
część filtrująca z umieszczonymi pionowo wkładami patronowymi
komora zespołu oczyszczania wkładów filtracyjnych wraz ze
zbiornikiem sprężonego powietrza
prosta i bezpieczna obsługa wkładów filtracyjnych
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Stacjonarny filtr modułowy FPM
nominalnej 12 000 m³/h. Wypo
wkładów głównych z włókniny
wkładów filtracyjnych urucham
system regeneracji - sekwency
różnicy ciśnień pomiędzy stroną

Opis:

Zespoły składowe:
- 100.111 FPM-2A
- 100.748 Komora wentylatora FPM-2 2,2kW
- 101.856 Zespół zasilania FPM-2A 2,2kW
- 2 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Opis:

Stacjonarny filtr modułowy FPM-2A o wydajności nominalnej
2000 m³/h. Wyposażony w 2 patronowe wkłady główne z
włókniny poliestrowej, wentylator zamknięty w wygłuszonej
obudowie - silnik 2,2 kW 400 V, 3-fazowy. Oczyszczanie
wkładów filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny
system regeneracji głównych wkładów filtracyjnych sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy
stroną czystą a brudną. Wersja z parą drzwi po stronie
szerokiej komory filtrów.
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Opis:
Stacjonarny filtr modułowy FPM-4 o wydajności nominalnej
4000 m3/h. Wyposażony w 4 patronowe wkłady główne z
włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy
stroną czystą a brudną.

Zespoły składowe:
- 100.113 FPM-4
- 100.155 Komora wentylatora FPM-4 4kW
- 101.848 Zespół zasilania FPM-4 4kW STR
- 4 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
Wszystkie wymiary podane są w mm

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

www.oskarairproducts.com/pl

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
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Opis:
Stacjonarny filtr modułowy FPM-6 o wydajności nominalnej
6000 m³/h. Wyposażony w 6 patronowych wkładów głównych
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy
stroną czystą a brudną.

Zespoły składowe:
- 100.114 FPM-6
- 101.248 Komora wentylatora FPM-6 7,5kW
- 101.852 Zespół zasilania FPM-6 7,5kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Opis:
Stacjonarny filtr modułowy FPM-8 o wydajności nominalnej
8000 m³/h. Wyposażony w 8 patronowych wkładów głównych
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy
stroną czystą a brudną.

Zespoły składowe:
- 100.115 FPM-8
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.854 Zespół zasilania FPM-8 11kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Wszystkie wymiary podane są w mm

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Zespoły składowe:

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Zespoły składowe:
-

100.117 FPM-10
101.861 Komora wentylatora
101.860 Zespół zasilania FPM
12 x 242.077 Filtr Patronowy

- 100.116 FPM-10
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.844 Zespół zasilania FPM-10 11kW STR
- 10 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Wszystkie wymiar
Wszystkie wymiary podane są w mm

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

Stacjonarny filtr modułowy FPM-10 o wydajności nominalnej
10 000 m³/h. Wyposażony w 10 patronowych wkładów
głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów
filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny system
regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień
pomiędzy stroną czystą a brudną.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

info@czystepowietrze.pl

Menegon
Mokry Dwór 6C 80
tel.: +48 58 3012838
info@menegon.com.p

Wszelkie prawa zastrzeżone. Doku
dane techniczne, a także znaki tow
właśnością Menegon Sp. z o.o. P
wprowadzania zmian konstrukcyjny

