
СЕРТИФИЦИРАНИ КОЛЕКТОРИ 
ЗА ПРАХ С ФИЛТРИ ЕЛЕМЕНТИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ЗАВАРЯВАНЕТО И ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ 
СЪГЛАСНО DIN EN ISO 15012-1:2005
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DFPRO Range
Certificate No.: 201123538/1140

DFO Range
Certificate No.: 201021221/1140

*    IFA = Institut für Arbeitsschutz 

W3 СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ ОТ DONALDSON

Donaldson е водещ световен доставчик на системи за филтриране, които подобряват живота на 
хората, подобряват работата на оборудването на нашите клиенти и защитават околната среда.

Ние предлагаме голямо разнообразие от патронни прахоуловители за дим при заваряване и термично 
рязане в различни размери. Седем вида от нашата гама DFPRO и три вида от нашата гама Downflo Oval® 
(DFO) са сертифицирани от немския институт IFA* (Институт за защита на заетостта) и следователно са 
одобрени за най-високия наличен клас на дим при заваряване W3.

УСЛУГИТЕ НА DONALDSON

Продуктите на Donaldson подобряват оперативната 
безопасност и повишават качеството на продукта и 
спестяването на енергия. С всеобхватна концепция за 
обслужване, мрежа за поддръжка в цяла Европа, 
квалифицирани сервизни инженери и индивидуални 
предложения за обслужване, ние сме Вашият идеален
 партньор през целия жизнен цикъл на продукта на 
вашите системи за събиране на прах – за Donaldson 
Torit® DCE® и повечето други популярни марки.
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*  BGIA = Bundesgenossenschaftliches Institut für  Arbeitsschutz

 

ПРАХОУЛОВИТЕЛИ С ФИЛТРИ ЕЛЕМЕНТИ ОДОБРЕНИ ЗА ДИМ 
ОТ ЗАВАРЯВАНЕ И ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ

 осигуряване при злополука.

IFA (по-рано съкратено като BGIA*) е орган за тестване 
и сертифициране, свързан със системата за тестване и 
сертифициране на германските институции за социално

Резултатите от определянето на ефективността на 
улавяне на устройствата за извличане на дим от 
заваряване от IFA също бяха приети като нови 
изисквания в международната норма DIN EN ISO 
15012-1:2005

Заваряване

Леене КЛАСОВЕ ДИМ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Клас на дим 
при 
заваряване

Ефективност 
на разделяне

Приложение

W 1 ≥ 95 % Нелегирана и 

нисколегирана 

стомана, т.е. 

стомана с 

много ниско 

съдържание на

 никел и хром

W 2 ≥ 98 % Както по-горе

 и легирана 

стомана, т.е. 

стомана със 

съдържание 

на никел и 

хром ≤ 30 %

W 3 ≥ 99 % Както по-горе и 

високолегирана 

стомана

 
Лазерно
 рязане
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ДОКАЗАНА  ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  В  ТЕХНОЛОГИЯТА  ЗА 
СЪБИРАНЕ НА ПРАХ

Патронните колектори Donaldson DFPRO и DFO включват филтри с овална форма и усъвършенствана 
филтърна среда Ultra-Web® за прах за да осигурят най-сложното и ефективно решение за филтриране.

Ultra-Web® – Пробив в технологията с 
филтърен елемент

По-чист въздух
Улавя субмикронни частици с технология с нано влакна 
и ефективност преди HEPA MERV 13

По-дълъг живот на филтъра
Издържа до 2 пъти по-дълго от целулозата или смесената
среда, в зависимост от приложението

По-ниски разходи
Осигурява най-добра стойност и дългосрочни спестявания

Пълно управление на филтрацията
Donaldson предлага голямо 
разнообразие от решения за 
намаляване на Вашите енергийни 
разходи, подобряване на Вашата 
производителност, гарантиране на 
качеството на производството и 
подпомагане на опазването на 
околната среда.

Пълен филтрационен сервиз
Цялостна гама от услуги, специално 
предназначени да поддържат Вашето 
производство с  върхова 
производителност и с най-ниска обща 
цена на притежание.

Трейдекспрес-Л ООД
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