
FILTRAČNÍ JEDNOTKY

o. z. HENNLICH ENGINEERING, HENNLICH s. r. o. • tel.: +420 416 711 350, fax: +420 416 711 999 • e-mail: engineering@hennlich.cz • www.hennlich.cz/engineering





o. z. HENNLICH ENGINEERING, HENNLICH s. r. o. • tel.: +420 416 711 350, fax: +420 416 711 999 • e-mail: engineering@hennlich.cz • www.hennlich.cz/engineering

HENNLICH ENGINEERING realizuje dodávky pro průmyslové odsávání a filtraci vzduchu.  
 
Vyrábíme samostatná filtrační zařízení menších výkonů pro potřeby lokálního odsávání a modulové řady výkonných filtrů pro 
průmyslovou filtraci, které lze libovolně zapojovat do celků s požadovaným výkonem.  
 
V rámci projektových řešení realizujeme dodávky odprášení na klíč od projektu, výroby až po instalaci zařízení, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy a následných servisních prohlídek. 

 
POUŽITÍ FILTRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ:

•	 skladovací sila
•	 místa přesypů pásových dopravníků
•	 odprášení dopravních cest
•	 uhelný průmysl
•	 procesy nakládky
•	 výroba stavebních hmot a dlažby
•	 dřevozpracující průmysl
•	 potravinářství
•	 chemický průmysl
•	 sklárny
•	 slévárny
•	 brusírny, leštění kovů apod. 

VÝHODY:
•	 minimální zástavbové rozměry
•	 kompaktní konstrukce
•	 jednoduchá údržba
•	 dostupné náhradní díly
•	 automatická regenerace filtrační plochy 
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu < 10 mg/m3

•	 dodávka „na klíč“

NAŠI ZÁKAZNÍCI
● SITA SUEZ ● PKN Orlen ● Ethanol Energy
● ČEZ ● Saint Gobain ● Veolia Group 
● Seiko Flowcontrol ● Rokvul-Ural ● Irkutskenergo 
● Č.O.B. Beňov ● OMYA-Ural ● Třinecké železárny 
● Carbo Energia ● ACL Technology ● Severozapadnaya fosfornaya kompaniya
● Keramost ● ERMAC ● Kaluzhskii metallurgiceskii zavod 
● Dneprostal ● Kazakhmys ● Saicanature
● Target ● Holcim ● Novo-Irkutskaya TES
● Lafarge ● Carmeuse ● Morfico
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Konfigurace filtrační jednotky se volí v závislosti na:
•	 požadovaném odsávacím výkonu
•	 velikosti filtrační plochy
•	 druhu prachu a jeho vlastnostech 
•	 typu aplikace (odprášení sil, lokální filtrace, centrální odsávání)
•	 způsobu manipulace s odprašky (rotační podavač, sběrná nádoba, vracení do technologie k dalšímu zpracování atd.)
•	 umístění (uvnitř, venku) a zástavbových rozměrech
•	 teplotě (odsávaný materiál, okolí)

Objem 
vzduchu

Odsávací výkon 
(m3/h) Série Typ

Doporučená 
filtrační 

plocha (m2)
Kapitola Použití

nízký
do 1 000

N

N1000 15,0 1.1. odsávání sil

N1000 V 15,0 1.2. odsávání sil, lokální filtrace

N1000 V/KN 15,0 1.3. odsávání sil, lokální filtrace

1 000-1 500
N1500 24,0 1.4. odsávání sil

N1500 V 24,0 1.5. odsávání sil, lokální filtrace

střední 

do 1 000

P

P0600 17,8 2.1. odsávání sil, lokální filtrace

1 000-1 800 P1200 35,6 2.2. odsávání sil, lokální filtrace

1 800-2 700 P1500 44,5 2.3. odsávání sil, lokální filtrace

1 800-2 700 P1500/KR3 44,5 2.5. lokální filtrace

2 700-4 000 P1500/5,5 44,5 2.4. lokální filtrace

2 700-4 000 P1500/KR5,5 44,5 2.6. lokální filtrace

vyšší

3 800-5 940

M

M1500-1-18 95,0 3.1. centrální odsávání

5 100-8 240 M1500-1-24 118,0 3.2. centrální odsávání

6 000-8 400 M2000-1-18 118,0 3.3. centrální odsávání

6 000-12 000 M2000-1-24 158,0 3.4. centrální odsávání

10 000-15 500 M2000-2-36 236,0 3.5. centrální odsávání

16 600 M2000-1-24 158,0 3.6. centrální odsávání

13 500-21 000 M2000-2-48 316,0 3.7. centrální odsávání

vysoký

15 000-23 500 M2000-3-54 354,0 3.8. centrální odsávání

20 000-31 500 
M2000-3-72 474,0 3.9. centrální odsávání

M2000-4-72 474,0 3.10. centrální odsávání

27 000-42 000 M2000-4-96 632,0 3.11. centrální odsávání
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.1. TYP N1000

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS 
•	 typ N1000 je robustní tlakově-odolná válcová filtrační 

jednotka pro odsávání sil plněných pneudopravou
•	 provedení bez ventilátoru

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1000 m3/h
•	 filtrační plocha: 15 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 97 kg

DESIGN
•	 robustní válcová skříň o průměru 600 mm 
•	 přefiltrovaný vzduch odchází otvorem mezi pláštěm filtru a jeho 

víkem
•	 filtrační médium: 1x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 325 mm, délka 1000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (1 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40 °C / +150 °C
•	 provedení s mechanickým oklepem filtrační patrony

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Robustní válcová filtrační jednotka typu N1000 
v provedení bez ventilátoru se používá pro 
odsávání zásobních sil plněných pneudopravou.



A

A

916x Ø

93
6

650Ø

596Ø

680Ø

13
73

o. z. HENNLICH ENGINEERING, HENNLICH s. r. o. • tel.: +420 416 711 350, fax: +420 416 711 999 • e-mail: engineering@hennlich.cz • www.hennlich.cz/engineering

NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.1. TYP N1000

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.2. TYP N1000 V

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS 
•	 typ N1000 V je robustní tlakově-odolná válcová filtrační 

jednotka pro odsávání sil 
•	 vhodný také pro lokální odsávání (např. přesypů či big-

bagů)

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1000 m3/h
•	 filtrační plocha: 15 m2

•	 ventilátor: 1,5 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 138 kg

DESIGN
•	 robustní válcová skříň o průměru 600 mm 
•	 filtrační médium: 1x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 325 mm, délka 1000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (1 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 provedení s mechanickým oklepem filtrační patrony

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Robustní válcová filtrační jednotka typu N1000 V 
s výkonným ventilátorem se používá pro odsávání 
zásobních sil a přesypů pasových dopravníků.
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.2. TYP N1000 V

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.3. TYP N1000 V/KN

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS 
•	 typ N1000 V/KN s opěrnou konstrukcí a sběrnou nádobou je 

robustní tlakově-odolná válcová filtrační jednotka vhodná 
pro lokální odsávání (např. big-bagů či prachu od svařování)

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1000 m3/h
•	 filtrační plocha: 15 m2

•	 ventilátor: 1,5 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 206 kg

 DESIGN
•	 robustní válcová skříň o průměru 600 mm 
•	 filtrační médium: 1x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 325 mm, délka 1000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým a 
pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (1 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 opěrná konstrukce se sběrnou nádobou

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 provedení s mechanickým oklepem filtrační patrony

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu N1000 V/KN s opěrnou 
konstrukcí a sběrnou nádobou se používá pro 
lokální filtraci - např. pro odsávání plnění či prachu 
od svařování či broušení.
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.3. TYP N1000 V/KN

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.4. TYP N1500

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS 
•	 typ N1500 je robustní tlakově-odolná válcová filtrační 

jednotka pro odsávání sil plněných pneudopravou
•	 provedení bez ventilátoru

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1500 m3/h
•	 filtrační plocha: 24 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 132 kg

DESIGN
•	 robustní válcová skříň o průměru 600 mm 
•	 přefiltrovaný vzduch odchází otvorem mezi pláštěm filtru a jeho 

víkem
•	 filtrační médium: 1x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 325 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (1 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 provedení s mechanickým oklepem filtrační patrony

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Robustní válcová filtrační jednotka typu N1500 
v provedení bez ventilátoru se používá pro 
odsávání zásobních sil plněných pneudopravou. 
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.4. TYP N1500

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.5. TYP N1500 V

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS 
•	 typ N1500 V je robustní tlakově-odolná válcová filtrační 

jednotka pro odsávání sil 
•	 vhodný také pro lokální odsávání (např. přesypů či big-

bagů)

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1500 m3/h
•	 filtrační plocha: 24 m2

•	 ventilátor: 2,2 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 173 kg

DESIGN
•	 robustní válcová skříň o průměru 600 mm 
•	 filtrační médium: 1x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 325 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým a 
pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (1 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 provedení s mechanickým oklepem filtrační patrony

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Robustní válcová filtrační jednotka typu N1500 V 
s výkonným ventilátorem se používá pro odsávání 
zásobních sil a přesypů pasových dopravníků.
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NÁSTAVBOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE N)
1.5. TYP N1500 V

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.1. TYP P0600

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového provedení nachází 

uplatnění zejména pro odsávání skladovacích sil a 
zásobníků, plnících hubic, přesypů pasových dopravníků 
či dýmů ze svařování, prachu z broušení a leštění apod. 
Tato filtrační jednotka je vhodná pro nasazení co nejblíže ke 
zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1000 m3/h
•	 filtrační plocha: 17,8 m2

•	 ventilátor: 1,5 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 195 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 600 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz
•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 opěrná konstrukce
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P0600 se používá pro 
odsávání skladovacích sil a zásobníků, přesypů 
pasových dopravníků či prachu od svařování 
a broušení.
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.1. TYP P0600 

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.2. TYP P1200

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění 

zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnících 
hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, 
prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je 
vhodná pro nasazení co nejblíže ke zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 1800 m3/h
•	 filtrační plocha: 35,6 m2

•	 ventilátor: 2,2 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 276 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 1200 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz
•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 opěrná konstrukce
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P1200 se používá pro 
odsávání skladovacích sil a zásobníků, přesypů 
pasových dopravníků či prachu od svařování 
a broušení.
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.2. TYP P1200

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.3. TYP P1500

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění 

zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnících 
hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, 
prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je 
vhodná pro nasazení co nejblíže ke zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 2700 m3/h
•	 filtrační plocha: 44,5 m2

•	 ventilátor: 3,0 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 320 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz
•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 opěrná konstrukce
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P1500 se používá pro 
odsávání skladovacích sil a zásobníků, přesypů 
pasových dopravníků či prachu od svařování 
a broušení.
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.3. TYP P1500

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.4. TYP P1500/5,5

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění 

zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnících 
hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, 
prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je 
vhodná pro nasazení co nejblíže ke zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 4000 m3/h
•	 filtrační plocha: 44,5 m2

•	 ventilátor: 5,5 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 327 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz
•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 opěrná konstrukce
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P1500 s maximálním 
odsávacím výkonem do 4000 m3/h se používá pro 
odsávání skladovacích sil a zásobníků, přesypů 
pasových dopravníků či prachu od svařování 
a broušení.
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY



o. z. HENNLICH ENGINEERING, HENNLICH s. r. o. • tel.: +420 416 711 350, fax: +420 416 711 999 • e-mail: engineering@hennlich.cz • www.hennlich.cz/engineering

LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.5. TYP P1500/KR3

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění 

zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnících 
hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, 
prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je 
vhodná pro nasazení co nejblíže ke zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 2700 m3/h
•	 filtrační plocha: 44,5 m2

•	 ventilátor: 3,0 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 519 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 rotační podavač 250 x 250, 0.55 kW
•	 nosná konstrukce
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P1500/KR3 se používá pro 
odsávání skladovacích sil a zásobníků, přesypů 
pasových dopravníků či prachu od svařování 
a broušení. Je vybavena nosnou konstrukcí 
a násypkou s rotačním podavačem či sběrnou 
nádobou. 
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LOKÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE P)
2.6. TYP P1500/KR5,5

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 tato filtrační jednotka skříňového tvaru nachází uplatnění 

zejména pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, plnících 
hubic, přesypů pasových dopravníků či dýmů ze svařování, 
prachu z broušení a leštění apod. Tato filtrační jednotka je 
vhodná pro nasazení co nejblíže ke zdroji prašnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: do 4000 m3/h
•	 filtrační plocha: 44,5 m2

•	 ventilátor: 5,5 kW
•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa
•	 váha: 549 kg

DESIGN
•	 filtrační skříň z oceli S235, tl. 3 mm
•	 filtrační médium: 9x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 145 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 rotační podavač 250 x 250, 0.55 kW
•	 nosná konstrukce
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 tlumič hluku
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C
•	 polohovatelná odsávací ramena

VÝHODY
•	 odolná konstrukce
•	 integrovaný automatický systém proplachu filtračních patron  
•	 výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky 
•	 jednoduchá výměna filtračního média

Filtrační jednotka typu P1500/KR5.5 se používá 
pro odsávání skladovacích sil a zásobníků, 
přesypů pasových dopravníků či prachu od 
svařování a broušení. Je vybavena nosnou 
konstrukcí a násypkou s rotačním podavačem či 
sběrnou nádobou. 
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.1. TYP M1500-1-18

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M1500-1-18 se používá 

zejména pro centrální odsávání, sloužit může však i jako 
malá lokální filtrační jednotka

•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 
provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 3 800-5 940 m3/h
•	 filtrační plocha: 89 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6-8 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 1x filtrační skříň z oceli S235
•	 tlumící komora pro snížení hlučnosti ventilátoru
•	 filtrační médium: 18x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 výsypka s nosnou konstrukcí
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C 

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy (m3/m2/min)

3 800 5,5 3 950 0,90

3 800-4 800 7,5 3 950 1,12

4 800-5 940 9,2 4 200 1,39

Jednomodulová filtrační jednotka typu M1500-1-18
se používá zejména pro centrální odsávání. Je 
vybavena výsypkou s nosnou konstrukcí, na 
požadavek rotačním podavačem či sběrnou nádobou 
na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.2. TYP M1500-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M1500-1-24 se používá 

zejména pro centrální odsávání, sloužit může však i jako 
malá lokální filtrační jednotka

•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 
provozem - energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 5 100-8 240 m3/h
•	 filtrační plocha: 118 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6-8 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 1x filtrační skříň z oceli S235
•	 tlumící komora pro snížení hlučnosti ventilátoru
•	 filtrační médium: 24x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 1500 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (4 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 výsypka s nosnou konstrukcí
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

 

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

5 100 11,0 4 100 0,72
5 100-6 000 11,0 4 000 0,85
6 000-6 720 15,0 4 300 0,95
6 720-8 240 15,0 4 150 1,16

Jednomodulová filtrační jednotka typu M1500-1-24
se používá zejména pro centrální odsávání. Je 
vybavena výsypkou s nosnou konstrukcí, na 
požadavek rotačním podavačem či sběrnou 
nádobou na odprašky. 
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.2. TYP M1500-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.3. TYP M2000-1-18

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-1-18 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 6 000-8 400 m3/h
•	 filtrační plocha: 118 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6-8 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 1x filtrační skříň z oceli S235
•	 tlumící komora pro snížení hlučnosti ventilátoru
•	 filtrační médium: 18x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (3 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 výsypka s nosnou konstrukcí
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

6 000-7 500 11,0 4000-3750 0,85-1,06
7 500-8 400 15,0 4250-4150 1,06-1,19
7 500-8 400 18,5 4950-4900 1,06-1,19

Jednomodulová filtrační jednotka typu M2000-1-18 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Jednomodulová filtrační jednotka typu 
M2000-1-24 se používá pro nejnáročnější aplikace 
centrálního odsávání. Je vybavena výsypkou 
s nosnou konstrukcí, na požadavek rotačním 
podavačem či sběrnou nádobou na odprašky. 
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.3. TYP M2000-1-18

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.4. TYP M2000-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-1-24 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 6 000-12 000 m3/h
•	 filtrační plocha: 158 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 6-8 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 1x filtrační skříň z oceli S235
•	 tlumící komora pro snížení hlučnosti ventilátoru
•	 filtrační médium: 24x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (4 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 výsypka s nosnou konstrukcí
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

6 000-7 500 11,0 4 000-3 750 0,63-0,79
7 500-9 600 15,0 4 250-3 950 0,79-1,01
7 500-12 000 18,5 4 950-4 350 0,79-1,26

Jednomodulová filtrační jednotka typu M2000-1-24 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkou s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačním podavačem či 
sběrnou nádobou na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.4. TYP M2000-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY



o. z. HENNLICH ENGINEERING, HENNLICH s. r. o. • tel.: +420 416 711 350, fax: +420 416 711 999 • e-mail: engineering@hennlich.cz • www.hennlich.cz/engineering

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.5. TYP M2000-2-36

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-2-36 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 10 000-15 500 m3/h
•	 filtrační plocha: 236 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 8-10 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 2x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 36x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (6 ks), pojistný ventil (2 ks), regulátor 

tlaku (2 ks)
•	 2x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 2x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak 
ventilátoru (Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

10 000 15,0 3 700 0,71
10 000-12 500 18,5 4 100 0,88
12 500-15 500 22,0 4 000 1,10

Dvoumodulová filtrační jednotka typu M2000-2-36 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.5. TYP M2000-2-36
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.6. TYP M2000-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-1-24 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 16 600 m3/h
•	 ventilátor: 37 kW, samostatně stojící vč. izolátorů pro tlumení 

vibrací
•	 filtrační plocha: 158 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 8-12 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 2000 Pa

DESIGN
•	 1x filtrační skříň z oceli S235
•	 filtrační médium: 24x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (4 ks), pojistný ventil (1 ks), regulátor 

tlaku (1 ks)
•	 diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 výsypka s nosnou konstrukcí
•	 sběrná nádoba na odprašky
•	 vzduchotechnické potrubí od filtrační skříně k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Jednomodulová filtrační jednotka typu M2000-1-24 
s maximálním odsávacím výkonem 16 600 m3/h 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkou s nosnou 
konstrukcí a sběrnou nádobou na odprašky. 
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.6. TYP M2000-1-24

FILTRAČNÍ JEDNOTKY
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.7. TYP M2000-2-48

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-2-48 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 13 500-21 000 m3/h
•	 filtrační plocha: 316 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 8-10 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 2x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 48x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (8 ks), pojistný ventil (2 ks), regulátor 

tlaku (2 ks)
•	 2x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 2x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak 
ventilátoru (Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

13 500 18,5 3 900 0,71
13 500-17 000 30,0 4 600 0,90
17 000-21 000 37,0 4 600 1,10

Dvoumodulová filtrační jednotka typu M2000-2-48 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.7. TYP M2000-2-48
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.8. TYP M2000-3-54

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-3-54 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 15 000-23 500 m3/h
•	 filtrační plocha: 354 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 10-12 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 3x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 54x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (9 ks), pojistný ventil (3 ks), regulátor 

tlaku (3 ks)
•	 3x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 3x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

15 000 22,0 3 900 0,71
15 000-20 000 30,0 3 700 0,94
20 000-23 500 37,0 4 000 1,10

Třímodulová filtrační jednotka typu M2000-3-54 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.8. TYP M2000-3-54
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.9. TYP M2000-3-72

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-3-72 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 20 000-31 500 m3/h
•	 filtrační plocha: 474 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 10-12 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 3x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 72x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (12 ks), pojistný ventil (3 ks), regulátor 

tlaku (3 ks)
•	 3x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 3x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač či sběrná nádoba na odprašky
•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

20 000 37,0 4 500 0,70
20 000-26 000 45,0 4 500 0,91
26 000-31 500 55,0 4 600 1,10

Třímodulová filtrační jednotka typu M2000-3-72 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.9. TYP M2000-3-72A
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.10. TYP M2000-4-72

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-4-72 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 20 000-31 500 m3/h
•	 filtrační plocha: 474 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 14-16 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 4x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 72x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (12 ks), pojistný ventil (4 ks), regulátor 

tlaku (4 ks)
•	 4x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 4x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač, sběrná nádoba na odprašky či šnekový 
dopravník

•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

20 000 37,0 4 500 0,71
20 000-26 000 45,0 4 500 0,91
26 000-31 500 55,0 4 600 1,10

Čtyřmodulová filtrační jednotka typu M2000-4-72 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.10. TYP M2000-4-72
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FILTRAČNÍ JEDNOTKY

MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.11. TYP M2000-4-96

POPIS
•	 modulová filtrační jednotka typu M2000-4-96 se používá pro 

nejnáročnější případy centrálního odsávání
•	 uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým 

provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, 
slévárenských provozech, potravinářství, chemickém 
průmyslu atd.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
•	 odsávané množství: 27 000-42 000 m3/h
•	 filtrační plocha: 632 m2

•	 zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m3

•	 standardní provozní teplota: -20 °C / + 80 °C
•	 tlakový vzduch: 6 bar, spotřeba 14-16 Nm3/h
•	 tlaková ztráta: 1500 Pa

DESIGN
•	 4x filtrační skříň z oceli S235
•	 samostatně stojící ventilátor vč. izolátorů pro tlumení vibrací
•	 filtrační médium: 96x filtrační patrona 

v základním provedení z polyesteru 
průměr 156 mm, délka 2000 mm 

•	 regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým 
a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem

•	 připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½“
•	 elektromagnetický ventil (16 ks), pojistný ventil (4 ks), regulátor 

tlaku (4 ks)
•	 4x diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron 
•	 4x výsypka s nosnou konstrukcí
•	 vzduchotechnické potrubí od filtračních skříní k ventilátoru
•	 řídící rozvaděč: 3 x 400 VAC, 50 Hz

 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 rotační podavač, sběrná nádoba na odprašky či šnekový 
dopravník

•	 obslužná plošina pro jednoduchou údržbu
•	 provedení do výbušného prostředí
•	 provedení pro chemický či potravinářský průmysl
•	 nestandardní provozní teplota: -40° C / +150 °C

Odsávací výkon 
(m3/h)

Ventilátor 
(kW)

Podtlak ventilátoru 
(Pa)

Zatížení filtrační 
plochy

(m3/m2/min)

27 000 45,0 4 200 0,70

27 000-34 000 55,0 3 600 0,90

34 000-42 000 75,0 3 600 1,10

Čtyřmodulová filtrační jednotka typu M2000-4-96 
se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního 
odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou 
konstrukcí, na požadavek rotačními podavači či 
sběrnými nádobami na odprašky.
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MODULOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY (SÉRIE M)
3.11. TYP M2000-4-96




