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РЕЦЕПТАТА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ.

Donaldson е световен доставчик на филтриращи решения за фармацевтичната, 
хранителна и козметичната промишленост. Нашата модерна технология, обширно 
портфолио от продукти за филтриране и ненадмината клиентска поддръжка 
помагат на производителите да осигурят по-чиста среда за своите служители и да 
намалят дългосрочните си разходи за работа. Ние предлагаме филтри за всички 
популярни марки и модели прахоуловители и предоставяме най-широката гама от 
размери на филтри в индустрията. Плюс това, нашият опит с инсталации по целия 
свят ни прави уникално квалифицирани да помогнем с вашите специфични 
предизвикателства при приложенията. Всъщност много водещи OEM 
производители изплзват в спецификациите си филтри на Donaldson поради 
нашите постоянни във времето стандарти за производителност.

По-добри медии. По-добра производителност.
Филтърната среда на Donaldson използва собствена технология за подобряване на капацитета за 
повърхностно натоварване, намаляване на енергийните разходи и удължаване на живота на Вашите 
филтри, което често води до по-ниска цена на притежание от стандартните филтри.

Нашата патентована Ultra-Web 
технология превъзхожда 
конкуренцията. Мрежа от фини 
влакна върху външния слой на 
филтърната среда драстично 
увеличава способността за 
повърхностно натоварване, като 
подобрява ефективността на 
импулсното почистване, намалява 
спада на налягане и удължава 
живота на Вашите филтри.

 SB
Ultra-Web SB се състои от фино
 влакнесто платно върху 
спанбонд полиестерен 
субстрат. Тази мрежа, съчетана
с широко разстояние между 
гънките, подобрява 
ефективността на импулсното 
почистване, като 
същевременно улавя 
субмикронен прах, дори когато 
има влага.

Ultra-Web  Hydrophobic
 PTFE Membrane
Тази гладка, най-съвременна 
мембрана осигурява отлично 
освобождаване на частици по 
време на импулсно почистване 
и има висока устойчивост на 
много от химикалите и 
съединенията, използвани в 
производството.
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Филтри за всеки колектор, за всяка марка.
Нямате  колектор  Donaldson  Torit   ?  Не  се  безпокойте ! Независимо  дали  търсите  икономичен  вариант
 за партидна обработка или по-дългосрочно решение с висока производителност, Donaldson има филтри, 
които работят с всички популярни марки и типове прахоуловители за Вашия производствен процес:

Смесване Сушене Таблетни преси

Блендинг Покритие на хапчета Централизирани Вакуум системи

Сушене водно легло                               Капсулация Общ вреден прах

Филтърни 
елементи
Високоефективните 
медии с фини 
влакна осигуряват 
по-дълъг живот на 
филтъра и по-ниски 
общи разходи за 
притежание.

HEPA и 95% 
DOP панели
Проектиран като краен 
филтър за по-голяма 
ефективност.

Плисирани 
торби
Ненадмината 
производителност
на филтриране 
начастици от 
0,3-1мик.

Филтърни торби
Дълготрайните 
филтри подобряват 
производителността 
и ефикасността на 
всеки колектор.

Резервни части
Нашата широка 
гама от резервни 
части включва:

• Ultra-Web или

• Подобрена 
 Ultra-Web  SB

• По-нисък разход 
на енергия

• Бюджетна версия
 на разположение

ефективност на
импулсно 
почистване

• 95% или по-висока
ефективност за 
0.3мик частици за 
DOP

• 99.97% или 
по-висока 
ефективност за 
0.3мик частици 
за HEPA

• Лека алуминиева 
рамка в различни 
размери и капацитет
 на въздушния поток

• Отлично 
освобождаване на
прах

 SB, 
или спънбонд 
медия

• Висока 
ефективност на 
филтъра и
по-нисък спад на 
налягането

 
"Двоен живот” 
филтърна медия

• Ефективна, 
бюджетна 
алтернатива на 
стандартния 
полиестер

• Налични 
широка гама от 
размери

• Клапани
• Вентилатори
• Мотори
• Хардуер
• Ремонтни комплекти
• Сглобки с торби
• Оборудване 

Винаги до Вас.
Donaldson е 100% ангажиран да посрещне 
вашите нужди от резервни филтри. 
Нашият опитен екип е на разстояние от 
едно телефонно обаждане.

Имате нужда от съвет? Donaldson предлага 
експертна инженерна консултация за Вашите филтри.
Нуждаете се от филтри? Имаме повече от 90 000 
филтъра на склад, готови за доставка в рамките на 24 часа.

Нуждаете  се  от  помощ? Обширната гаранция на 
Donaldson и нашето обслужване на клиенти Ви покриват.

С 14 дистрибуторски центъра и съоръжения в 37 държави 
Donaldson има глобален обхват и местни познания, за да 
предостави несравнимо обслужване по целия свят. 
Можете да разчитате на Donaldson да бъде до Вас сега, 
през целия живот на Вашия продукт и след това.



Водеща в индустрията технология

• Усъвършенствана технология за филтриране за оптимална производителност
• Намалена консумация на енергия и разходи за притежание
• Напредничъв дизайн и възможности за тестване

Най-много филтриращи елементи

• За всяка марка и тип колектор
• Широка гама от филтриращи медии за всяко приложение
• 90 000 филтър на склад в Европа, готови за изпращане

Подобрете значително работата на Вашия колектор с оригинални филтри Donaldson Torit.
Обадете са за Donaldson Torit на 052 500 790.

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 изключително 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.

donaldson.bg

Варна
И-мейл: varna@tradexpress-l.com 
Тел: 052 500 790
Добрич 
И-мейл: dobrich@tradexpress-l.com
Тел: 058 603 202

Трейдекспрес-Л ООД
Варна, България

F118025 BG (02/20) Брошура за следпродажбена филтрирация във фармацевтични приложения ©2016-2020 Трейдекспрес-Л ООД Donaldson, Torit, Dura-Life, Torit-Tex, 
Ultra-Web и синият цвят са марки на Donaldson Company, Inc. Всички други марки принадлежат на съответните им собственици.


