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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

трубчато-рукавний фільтр з подвійною регенерацією для 

тирси та целюлози 

G&G - JET VAC 150 

UKR 

 номер замовлення / order number      JET VAC 150 

 площа фільтрації / filter area      150 м2 

 повітряний потік / air flow       *1 18000 м3/ч  *2  22500 м3/ч  *3 27000 м3/ч   

 тип фільтрувального матеріалу  / type of filter media   шланги фильтра D200  / filter hose D200 

 площа фільтрувального елемента / single element area  1,56 м2 

 тип регенерації /  type of regeneration     подвійна регенерація: система JET + вібрація 

 витрата стисненого повітря  / compressed air consumption  10 Нм3 (6 бар) 

 кількість фільтруючих рукавів / number of filter hoses   96 шт. / 96 pcs. 

 матеріал фільтруючих рукавів / material of filter hoses   антистатический / antistatic 

 висипання пилу / disposal of waste     ланцюговий конвеєр / chain conveyor 

 виконання для EX / design for EX      для вибухонебезпечного пилу / for explosive dust 

 з'єднувальний фланець / inlet flange     650x1000 (мм) 

 вихідний фланець / output flange      500x1000 (мм) 

 ширина-довжина-висота / width - length - height    2232 / 3770 / 5936 (мм) 

 вага фільтру / filter weight       1030 кг 
 

 повітряний потік через фільтр для окремих матеріалів   *1 18000 м3/ч   для дрібного деревного пилу від шліфування 

 Вентилятор не є частиною фільтруючого блоку    *2 22500 м3/ч   для тирси з ДСП 

           *3 27000 м3/ч   для грубої тирси з масиву 
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

UKR 

Oписання 

Фільтрувальний пристрій G&G JET VAC (вакуумний фільтр для тирси та очищення з регенерацією стисненим повітрям), 
призначений для систем центрального всмоктування тирси, текстильного пилу і целюлози. Специфічність фільтруючого 

пристрою G & G JET VAC - це проведення для вакууму. Це означає, що вентилятор знаходиться за фільтрувальним блоком на 
шляху фільтрованого повітря. Вентилятор оснащений системою управлінням швидкістю за допомогою перетворювача частоти в 
залежності від активно використовуваної технології. У стандартній конструкції фільтра використовуються тканинні антистатичні, 

трубчасті рукава діаметром 200 мм. Фільтрувальні рукава натягуються на дротяні каркаси. Фільтрувальний пристрій призначений 
для фільтрації вибухонебезпечного пилу. Він обладнаний полегшувальними мембранами для скидання тиску при вибуху, 

направляючи його поза розташування фільтруючого пристрою. Фільтр обладнаний системою регенерації фільтруючого 
середовища за допомогою імпульсів стисненого повітря та віброструшування. Фільтр постачається в стандартній комплектації з 
роторним живильником для видалення пилу з пилозбірника. Фільтрувальний пристрій можна розмістити на підставі зі сталевої 

рами. 

Термін служби фільтруючого матеріалу 

Гарантований термін служби фільтруючих рукавів становить від 2 до 3 років роботи фільтру. Під час роботи фільтруючого 
агрегату не потрібно вручну очищати фільтрувальні рукава. Виробник гарантує тривалий термін служби фільтруючого матеріалу 
і низьку вартість на його заміну. Фільтрувальний матеріал складається з високостійкого, нетканого матеріалу в антистатичному 

виконанні вагою 500 г / м2. Фільтрувальні рукава, діаметром 200 мм, встановлюються вертикально в фільтрувальному пристрої 
за допомогою дротяних каркасів. Система регенерації фільтру розташована на чистій стороні фільтру у верхній частині 
фільтрувального блоку. 

Умови роботи фільтрy G&G - JET VAC 

Фільтрувальний пристрій призначений для фільтрації повітряної суміші з температурою від -30°C до + 80°C, у виконанні без 

теплоізоляції. Фільтр призначений для вибухонебезпечного пилу. Продуктивність по повітрю визначається коефіцієнтом 
навантаження на площу фільтрації для кожного, окремого виду пилу, що відсмоктується: для дрібного деревного пилу від 

шліфування; для тирси з ДСП; для грубої тирси з масиву. 

Вилучення відходів з фільтрy 

Відходи висипаються з фільтруючого обладнання за допомогою вбудованого, ланцюгового конвеєра (редлера). Цей спосіб 
вилучення відходів виключає утворення зависання пилу всередині бункеру фільтруючого пристрою. 
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