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LET US BE THE FILTER EXPERT TO SUPPORT YOU

ФИЛТРИ ЗА ПРОМИШЛЕНА 
ФИЛТРАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

ПЪЛНА ГАМА ФИЛТРИ 
НА СКЛАД В ЕВРОПА



DONALDSON
РЕШЕНИЯ 
ЗА ЦЕЛИЯ 
ВИ БИЗНЕС

ФИЛТРИ ЗА ВСЯКО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

•  Осигуряват най-високо ниво на безопасност на 
работниците, опазване на околната среда и 
съответствие с нормативните изисквания.

• Предлага се за прахоуловители Donaldson като и за други 
основни марки, модели, размери и типове колектори, различни
от Donaldson.

• Те са проектирани с патентована промишлена въздушна 
филтърна медия с по-висока производителност.

• Предлага се широка гама от филтърни среди, които отговарят на 
изискванията на повечето приложения. Ръководство за избор на 
медия е достъпно в тази брошура.

ЗАВАРЯВАНЕ

МИНЕРАЛИ

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ

За прахоуловителите Donaldson, 
ние предлагаме оригинални 
филтърни елементи за да 
гарантираме перфектни работни 
характеристики така както са 
проектирани.

За колекторите, които не са на 
Donaldson, ние предлагаме 
резервни филтри за всички 
основни марки, модели, размери 
и типове прахоуловители за да 
изведете производствената си 
ефективност на следващото 
ниво.

• Нашите патронни филтри Ultra-Web® с нанофибърна технология 
осигуряват най-висока оперативна ефективност на задържани 
частици на повърхността на медията, като същевременно 
позволяват ефективно освобождаване на прах и удължаване на 
живота на филтъра.

   ПАКЕТИ POWERCORE

     ЕЛЕМЕНТИ   

• Уникален и компактен дизайн за максимално подовото пространство

• По-добра ефективност с повече производителност и по-малко 
емисии. PowerCore улавя повече прах върху повърхността на 
жлебовете на носителя – до субмикронни размери – в сравнение с 
конвенционалните материали за филтърна торба, като 540 g/m² 
полиестер с дълбочинно натоварване.

• Изключителна производителност при влакнести типове прах

• Намалено време за поддръжка

• Повърхностното натоварване значително спомага за почистването  
     на филтъра

• По-доброто импулсно почистване води до по-нисък спад на              
     налягането и потребление на енергия

   ПАНЕЛИ

• Разнообразие от панелни филтри в спанбонд медии.
•  Spunbond  полиестерни  медии  се  доставят  с  нанофибърни  или 

ePTFE мембранни технологии.

• Ексклузивна Ultra-Web® нанофибърна технология.

• Превъзходна, водеща на пазара производителност на
    филтриране.

• Предлагат се за прахоуловители Donaldson както
и за други големи марки, модели, размери и 
типове на колектори, различни от Donaldson.

• Осигуряват три пъти по-голяма повърхностна филтрираща площ в 
сравнение с други конвенционални филтри от плат.



PRODUCTS FOR  
EVERY APPLICATION

   ТОРБИ
• Проектиран с най-високи толеранси за 

най-взискателните производствени приложения.

• Уникалният принцип на работа на торбата допринася 
за отличното освобождаване на праха.

• Подходящ за приложения с голямо натоварване от прах, 
високи нива на влага и високи температури.

• По-добра ефективност на почистване на филтъра, 
което увеличава експлоатационния му живот.

• Широка гама от материали за филтърни торби, 
налични за всички приложения.

•   Предлагат се Dura-Life хидропреплетен полиестер, ePTFE
ламиниран и Nomex медийни тъкани за удължен живот 
на филтъра.

ПЛИСИРАНИ ТОРБИ
• На половина от размера на типична

филтърна торба, но съдържа поне 
два пъти филтърна медия.

• В сравнение със стандартните торби, конструкцията от един 
филтър с вграден корпус замества както филтърната торба, 
така и поддържащата метална клетка.

• Съчетава превъзходната производителност на 
Ultra-Web® нанофибърна технология с плисирана 
технология.

• Елиминирайте абразията и образуването на мостове от прах, 
основните причини за повреда на филтъра, и удължете живота на
филтъра до три пъти.

• Осигурете по-бърза и лесна поддръжка с по-малко 
излагане на прах на обслужващия персонал.

• Намалете драстично разходите за престой и 
непланирани спирания.

• Намалете скритите разходи във Вашата сметка за енергия.

• Увеличете ефективността и производствените показатели.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА МАСЛЕНА МЪГЛА

• Несъбраната охлаждаща течност и мъглата от 
машинното масло могат да причинят хлъзгави 
подове и да се натрупа върху машини, стени и тавани, 
създавайки неприятна работна среда, изискваща висока 
поддръжка. Филтрите за маслена мъгла помагат за 
защитата на здравето на служителите и осигуряват 
правилното функциониране на оборудването.

• Медийна технология, която предлага едновременно 
производителност и ефективност.

• По-продуктивна работна среда чрез намаляване на охлаждащата 
течност и маслената мъгла и премахва субмикронни замърсители.

• Бърза и лесна смяна на филтъра: минимален контакт на 
оператора със събраното масло.

• Високопроизводителната тристепенна филтрация подобрява 
ефективността на възстановяване.

• Предсказуема поддръжка.

• Филтрите за маслена мъгла WSO са проектирани с 
революционна филтърна среда Synteq®XP за превъзходно 
източване, което води до по-нисък спад на налягането и 
по-дълъг живот на филтъра.

НЕСРАВНИМА 
ТЕХНОЛОГИЯ
Нашите иновативни продукти определят 
стандарта във филтриращата технология.
 Donaldson предлага пълна гама от 
филтри за почти всяко приложение за 
събиране на прах, дим и маслена мъгла.
Филтрите и филтърните торби, панелите и 
филтърните пакети на Donaldson 
поддържат прахоуловителите да работят 
при максимална производителност, като 
същевременно осигуряват значителни 
икономии на енергия.
Особено нашите филтърни пакети 
PowerCore®, филтри Ultra-Web® с 
филтърна среда от нанофибър и 
филтърни торби Dura-Life® превъзхождат 
и издържат повече от всички останали.

ОБСЛУЖВАНЕ И 
ПОДДРЪЖКА
Ние сме тук за да Ви предоставим:
• Пълно гама филтриращи елементи. 

Със стотици разновидности, от които да 
избирате, Donaldson предлага богат 
избор от филтри за всички основни 
марки прахоуловители.

• Компетентна поддръжка. Нашите 
представители и специалисти ще Ви 
помагнат да изберете най-добрия 
филтър за Вашето приложение.

• Бърза доставка. Всички налични 
филтри и части се изпращат незабавно 
от нашия европейски дистрибуторски 
център.

•  Лесен  достъп.  Информирайте  се  за 
Вашите  филтри  по-лесния  начин  от 
www.donaldson.bg

РЕЗЕРВНИ 
ЧАСТИ
Ние предлагаме пълна селекция от 
нашите оригинални резервни части за 
въздухоочистители за да гарантираме 
високата производителност на Вашия 
колектор, както първоначално е 
проектиран да работи.



Ultra-Web ® on 
Spunbond Anti-Static

Ultra-Web ® on 
Spunbond Anti-Static

Ultra-Web ® on 
Spunbond

Ultra-Web ® 
on Spunbond

Ultra-Web ® Anti-Static 
Flame Retardant

Ultra-Web ® 
(Flame Retardant)

Polyester Anti-Static

Polyester Anti-Static

Standard Polyester

Blended 90/10 
(Flame Retardant) 

Standard Polyester

Torit-Tex ® Anti-Static

Torit-Tex ®

Thermo-Web ®

Kevlar ® / Nomex ®

< 80°C

?

≤ 135°C

≤ 170°C

The iCue™ Connected filtration service enables remote monitoring of dust collection equipment to achieve optimal 
operational performance available for both new and existing equipment.

WHAT DOES ICUETM TRACK ?
The gateway is magnetically mounted on the dust collector. 
Donaldson’s connected filtration service iCue offers a variety 
of sensors that allow operators to track important parameters 
in your facilities, such as:

• Differential pressure

• Compressed air pressure 

• Other optional sensor : Particulate trend monitoring, 
Hopper Plug, Temperature and Humidity etc.

• The relative air flow

ICUE™ - SIMPLIFYING  
DUST COLLECTOR MAINTENANCE

Cellulex ® 

(Flame Retardant)

Blended 80/20

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА 
ИЗБОР НА МЕДИЯ ЗА ФИЛТРИ

Каква е работната температура?

Има ли нужда
от висока 
ефективност?

Прахът 
агломоративен
ли е?

Приложението 
създава ли 
статичен заряд?

ДА ДА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

НЕ

Приложението 
създава ли 
статичен заряд?

Има ли 
влага?

Има ли 
влага?

ДА

НЕ

Прахът 
агломоративен
ли е?

Приложението 
създава ли 
статичен заряд?

Приложението 
създава ли 
статичен заряд?

ДА

ДА

НЕ

НЕ
ДА

НЕ Има ли 
влага?

Приложението 
създава ли 
статичен заряд?

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДАИма ли нужда 
от устойчивост 
на влага или 
химикали?

Отказ от отговорност: Този селектор на медия показва препоръчителната медия, но специфични приложения и условия на околната среда може да изискват различен избор на медия. Освен това, за да се спазва 
директивата Atex, може да се наложи да се използва различна среда от споменатата в таблицата. Моля, консултирайте се с вашия документ за защита срещу експлозия, за да се уверите, че избраната среда има 
правилните свойства за вашия план за безопасност
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ПОЗВОЛЕТЕ НИ БЪДЕМ ЕКСПЕРТЪТ ЗА ФИЛТРИ, 
КОЙТО ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВА

    Открийте нашата гама на www.donaldson.bg
Свържете се с нас на varna@tradexpress-l.com


