
ФИЛТРИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ЗЪРНЕНО-ЖИТНАТА ИНДУСТРИЯ
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ВКОРЕНЕНИ ВЪВ ФИЛТРАЦИЯТА

ОГРОМЕН ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА ВЪВ ФИЛТРАЦИЯТА
Donaldson доставя надеждни решения за събиране на прах и улавяне на запалимия прах за да пасне
 на различни приложения за филтриране при обработка на зърно. Нашите продукти Ви предоставят 
богат избор от възможности за справяне с уникалните предизвикателства в зърнената индустрия.

Пълна гама от водещи 
опции за събиране на прах

Плисирани торби и решения 
за филтриране Dura-Life

Опит при справяне 
със запалим прах

Серията PowerCore CP и 
други прахоуловители на 
Donaldson са надеждни 
работни машини в 
зърнената промишленост.

Усъвършенстваните технологии 
за филтриране подобряват 
производителността и помагат 
за намаляване на оперативните 
разходи.

Ние работим с Вас за да 
подкрепим Вашите стратегии 
за предотвратяване и защита 
от пожари и експлозии, като 
вентилация при експлозия.

Donaldson е доверен доставчик на промишлено филтриране на въздуха, 
предоставящ ефективни решения за приложения за обработка на зърно. 
Нашият опит във филтрирането, широка гама от продуктови предложения и 
ненадмината продуктова поддръжка оптимизират ефективността на 
филтриране и намаляват дългосрочните разходи за работа. Ние предлагаме 
широка гама от продукти и услуги за първоначално вграждане и 
следпродажбени услуги за да поддържаме ефективната работа на Вашия 
процес, от входящите материали до опакованите стоки.
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ИЗОБИЛИЕ ОТ ПРОДУКТОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Серия PwerCore CP 
вентилационни колектори RF колектор с торби

Подобно на RF, колекторът с 
филтърни торби LP е издръжлив 
колектор с висока производителност, 
използван там, където има големи 
натоварвания с прах и големи обеми 
въздух. Той осигуряват филтриране с
 обратен дизайн на пречистване на 
въздуха.

LP колектор с торби
RF колекторите са здрави, 
високопроизводителни колектори 
с филтри от ръкавен тип за 
големи натоварвания от прах и 
големи обеми въздух. Те 
използват импулсна почистваща 
система с голям обем и ниско 
налягане.

Dalamatic колектор с 
филтърни торби

Сменяеми филтри

Високоефективен колектор за 
свободно носещ се прах, Downflo 
използва по-малко филтри и 
изисква по-малко пространство.

Donaldson има опит във филтрирането за да отговори на най-предизвикателните прашни ситуации при 
обработка на зърно. На всеки етап от производството ние предлагаме разнообразие от технологични 
решения за филтриране за да се справим с неприятния прах, включително: разтоварване, съхранение, 
прехвърляне, смилане, раздробяване, смесване и опаковане.

Перфектен за малки 
пространства, PowerCore CP е 
отличен избор за приложения, 
които имат голям въздушен 
поток, голям дебит на зърно 
или трудно уловими малки 
частици.

Ефективен при усложнено 
събиране на прах, Dalamatic е 
особено добър за лепкав прах 
във влажна среда.

Нашата обширна гама от 
резервни филтри е подходяща 
както за Donaldson колектори, 
така и за най-популярните марки 
конкурентни прахоуловители.

Downflo Evolution 
патронен колектор
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PowerCore®

3/h)
Downflo®

3/h)

ЗЪРНЕНО-ЖИТНА  ПРОМИШЛЕНОСТ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА 
ВСЕКИ ЕТАП

Транспортен 
конвейер

Улей-до-лента
РАЗТОВАРВАНЕ 

НА БАРЖА

Кофичен 
елеватор

 CPV Камион самосвал  
   18,000 cfm (30,564 m

 Oval - Лющене и сортиране на царевица 
28,500 cfm (48,412 m



61,000 cfm (103,618 m3280,000 cfm (475,622 m3/h)
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ЗЪРНЕНО-ЖИТНА  ПРОМИШЛЕНОСТ

LP прах от ядки RF - Житен терминал

Зърновоз

Вентилация
силоз

ЗЪРНЕН
ЕЛЕВАТОР

ПРЕСЯВАНЕ

МЕЛНИЦА

Конвейр
разтоварване

Конвейр
трансфер

ПЪЛНЕНЕ 
ТОРБИ

Усъвършенствайте обработката си с високопроизводителна технология за филтриране, инсталирана във 
всяка точка на производство. Без значение какъв вид зърно обработвате, Donaldson може да предостави 
решения при източникът на събиране.
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ЗЪРНЕНО-ЖИТНА  ПРОМИШЛЕНОСТ

ULTRA-WEB   ТЕХНОЛОГИЯТА 
ФИЛТРИРА ПО-ЕФЕКТИВНО

Предлагани само от Donaldson, филтърните 
торби Dura-Life са създадени чрез уникалния 
процес на хидрозаплитане, който удължава 
живота на торбата и пести енергия. Предлагат 
се за всички популярни марки колектори с 
филтърни торби.

Ultra-Web технологията свързва патентования от 
Donaldson слой от фини влакна към различни медии. 
Патронните филтри Ultra-Web, плисираните филтърни 
ръкави и филтърните пакети PowerCore издържат 
по-дълго, пестят повече енергия и филтрират 
по-ефективно от обикновените филтри. Предлага се за 
всички популярни марки колектори с патронни филтри и 
филтърни торби.

НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ С 
ФИЛТЪРНИТЕ ТОРБИ DURA-LIFE

НАПЪЛНО ОБОРУДВАН ЗА ПО-ДОБРА ФИЛТРАЦИЯ

Donaldson Torit е Вашият източник за технически и инженерно най-съвременните филтри и оборудване за 
Вашия колектор за прах.

ПРОДУКТОВА ПОДДРЪЖКА БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Нашият опитен екип е на разстояние от само едно телефонно обаждане.

Имате нужда от съвет? Donaldson предлага 
експертна поддръжка за приложения за филтриране
на храни.
Нуждаете се от филтри? Разполагаме на склад 
с над 2 000номенклатури, готови за изпращане в 
рамките на 24 часа.

Нуждаете се от помощ? Фабричната гаранция на Donaldson и 
специализираният персонал за обслужване на клиенти са там, когато 
имате нужда от тях.
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ЗЪРНЕНО-ЖИТНА  ПРОМИШЛЕНОСТ

ЗЪРНЕНИЯТ ТЕРМИНАЛ MIDWEST ВИЖДА ПРЕДИМСТВА ОТ НОВИЯ 
ДИЗАЙН НА POWERCORE® CPV

ИНДУСТРИЯ: 

ПРОБЛЕМ: 

РЕШЕНИЕ:

Обработка на зърно

Бавна и скъпа система за 
събиране на прах в бункера

Подобрената система за 
разтоварване, проектирана да

Тъй като зърнената индустрия продължава да обновява и модернизира съоръженията си, тенденцията е да 
се намалят разходите, да се увеличи производителността, да се включат нови технологии, да се премахнат 
потоците от отпадъци, да се подобри енергийната ефективност и ефективно да се управляват емисиите на 
прах за да се спазват по-строгите стандарти.

Напредъкът в силозите за зърно води до по-бързо и по-ефективно разтоварване на зърновозите. Един 
иновативен подход за управление на праха е събирането и управлението на праха в точката на генериране 
- при източника в ямата за събиране. Набиращата популярност технология е Donaldson Torit PowerCore CPV
 система за събиране на прах на място.

Интегрираният системен подход Donaldson Torit CPV предлага множество предимства, които включват:

Елиминиране на потока отпадъци - Без прах за изхвърляне

• По-ниски първоначални капиталови разходи за оборудване и монтаж

• По-малко оборудване - няма нужда от въздуховоди за мръсен въздух

• По-малко изисквания за мощност - до 40% по-малко конски сили

• По-ниски оперативни разходи – годишно спестяване на енергия

• По-бързо разтоварване

• По-лесна поддъжка

Интегрираната система за контрол на праха Donaldson Torit CPV осигурява страхотен контрол на праха, 
по-ниски разходи, по-бърза възвръщаемост на инвестициите и непрекъснато спестяване на енергия, 
събрани в един пакет.

За да научите повече, посетете donaldson.bg или се ообадете на 052 500 790

включва филтриране на прах
PowerCore CPV на мястото 
на употреба, осигурява 
значително спестяване на 
първоначалните разходи и 
намалени годишни 
оперативни разходи.

За да се увеличи максимално тази технология, е необходимо проактивно сътрудничество между оператора
на елеватора, главния изпълнител и производителя на прахоуловителя в началото на процеса. 
Конструкцията на ямата за събиране трябва да позволява колекторът да се монтира отстрани на ямата и 
все още да оставя достатъчно място за лесно преминаване на камиони за разтоварване.



Водеща в индустрията технология
• Усъвършенствана технология на филтриране за оптимална производителност

• Намалена консумация на енергия и разходи за притежание

• Напредничъв дизайн и възможности за тестване

Най-много филтри

Поддръжка без аналог
• Техннически специалисти на разположение

• Разбираема преди- и след- продажбена поддръжка

• 2 собствени складови бази в България

Подобрете значително работата на Вашия колектор с оригинални резервни филтри и части Donaldson 
Torit. Обадете се за Donaldson Torit на 052 500790.

Важно съобщение
Много фактори извън контрола на Donaldson могат да повлияят на използването и ефективността на продуктите на Donaldson в определено приложение, включително условията, при които се използва продуктът. Тъй 
като тези фактори са уникални в рамките на знанието и контрола на потребителя, от съществено значение е потребителят да оцени продуктите за да определи дали продуктът е подходящ за конкретната цел и 
подходящ за приложението на потребителя. Всички продукти, продуктови спецификации, наличност и данни подлежат на промяна без предизвестие и могат да варират според региона или държавата.
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• За всяка марка и тип колектор

• Широка гама от филтриращи среди за всяко приложение

• Над 2,000 типа филтри на склад и готови за изпращане


