
Špičkové malé fi ltrační
zařízení nové generace

Filtrační jednotky typu TLFD:

Charakteristika:
Zařízení s jehož pomocí lze velmi účinně 

zachytit naprostou většinu průmyslových 

prachů obsažených v čištěném plynu (nej-

častěji vzduch). Dosahovaný úlet se běž-

ně pohybuje pod 1 mg/Nm3. Vzhledem 

k velké fi ltrační ploše při malých rozměrech 

zařízení lze fi ltrační jednotky začlenit do 

jakéhokoliv technologického systému od 

starších provozů s nedostatkem volného 

prostoru (rekonstrukce) až po moderní technologické celky s vysokou 

úrovní automatizace (novostavby). Teplotní omezení: do 70o C. Princip 

činnosti slinutých lamelových fi ltrů spočívá v zadržování tuhých mikročás-

tic na vnějším povrchu fi ltračního prvku (slinutá plastová lamela), kde tvoří 

odloučené částice tzv. fi ltrační koláč. Všechen prach ulpívá jen na vnějším 

povrchu lamely takže dochází k čistě povrchové fi ltraci. Odprašky jsou 

pomocí rázu stlačeného vzduchu sklepávány z lamel v pravidelných inter-

valech do výsypky. Na tomto principu pracují všechny fi ltrační jednotky 

HERDING. Od sebe se liší pouze konstrukčním provedením, typem lamel, 

řídícím systémem a výkonem. 

Vlastní technické provedení každého jednotlivého odlučovače, a tím i jeho 

pořizovací náklady, jsou závislé  na parametrech čištěného média, úrov-

ní místního technologického systému a požadovaných výkonech. Proto 

nabízíme zákazníkům bohatou řadu fi ltračních jednotek TLF v mnoha vari-

antách provedení. Komplexní rozsah služeb od poradenství, zpracování 

studie a optimalizaci nabídky až po montáž, uvedení do provozu a servis, 

zajišťuje fi rma HERDING na základě dlouholetých zkušeností z provozní 

praxe. Některé z těchto služeb jsou bezplatné a umožňují tak případnému 

zájemci hlubší informaci o možných řešeních jeho problému při minimali-

zaci investičních nákladů.

Nároky na obsluhu a údržbu:
Výše popisované odlučovače nevyžadují trvalou obsluhu, jedná se o zaří-

zení s pochůzkovým systémem kontroly a údržby. Prohlídku většího rozsa-

hu doporučujeme vždy během plánované odstávky (cca 1x ročně) nebo 

při zjištění nárůstu tlakové ztráty. Součástí dodávky je podrobný návod na 

údržbu a obsluhu fi ltrů HERDING.

Rozsah dodávky:
Našim zákazníkům doporučujeme řešit problém odprašování komplex-

ně tj. se všemi návaznými uzly a souvisejícími technologickými cestami. 

Obvykle se jedná o demontáže, stavební práce, vstupní a výstupní potrubí 

čištěného média, výrobu, úpravu a připojení tlakového vzduchu, elektrické 

napájení, signalizaci vybraných parametrů na velín provozu a odsun pří-

padně skladování a expedici odprašků.

Filtrační zařízení jsme schopni dodat „na klíč“ v rozsahu:
� vyřešení Vašeho problému s prašností � úvodní studie, rozpočet a nabídka

� prováděcí projekt � drobné demontáže � výrobu, dodávku a montáž celé 

technologie včetně měření a regulace � autorský dozor � zkušební provoz 

a garanční měření � pozáruční servis a školení
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Firma HERDING působí na světovém trhu již více jak 30let a ve svém oboru patří k technické špičce. 
V následujících odstavcích bychom Vás rádi seznámili s novým typem našeho výrobku a pokusili 

se Vám přiblížit, v čem jsou naše fi ltrační zařízení přínosem pro uživatele a jaké výhody jejich 
pořízení přináší. Našimi odlučovači jsme schopni vyřešit problémy v následujících průmyslových 

oborech: farmacie, potravinářství, chemie, slévárenství, sklářství, hutnictví, těžba surovin, 
laserové řezání, svařování, broušení apod.

 

Na přání zákazníka obsah i systém dodávky upravíme a přizpůsobíme jeho podmínkám a představám.


