
FILTRAX - PRŮMYSLOVÉ PATRONOVÉ FILTRY PRO TĚŽKOU PRÁCI
Filtry pro průmyslové odprašování nejmodernější konstrukce určené pro těžký a nepřetržitý provoz. Filtry 
jsou osazeny filtračními patronami s vysokou, stabilní odlučivostí. K dispozici je široká škála filtračních 
materiálů z PES, PP, PTFE pro nejrůznější použití filtrů. Výborné odloučení začíná již u velmi jemných částic 
od velikosti 0.1 mikronů (např. kouř ze svařování). Filtrační patrony jsou za plného provozu automaticky 
čistěny stlačeným vzduchem. Dlouhá provozní životnost (cca 10.000 provozních hodin) při nízkých 
nákladech na obsluhu a údržbu. K nasazení jsou připraveny malé, střední a velké filtry ve skříňovém 
i cyklonovém provedení s kapacitou 500-30.000 m3/h. Filtry mohou odsávat i hořlavé prachy s nebezpečím 
výbuchu klasifikace ST I a ST II (certifikát zkušebny 210 FTZÚ Ostrava - Radvanice).

FILTRAX - PERSPEKTIVNÍ PARTNER
Použitím filtračních prvků atestovaných pro použití v EU Vám již dnes umožníme splnit 
náročné požadavky na prašnost v pracovním prostředí a dodržení emisních limitů do ovzduší.

Řada filtrů

Množství m3/h
El. příkon kW
Počet filtr. patron
Spotřeba tlak. vzd.
Teplota vzdušiny
Ex - provedení

MOP

malé
kompaktní odsavače

1000 - 2500
1.5 - 4

1
0.5 - 1 m3/h

0 - 50°C
ano

F

střední
skříňové

1000 - 15000
cca 0.01

2 - 16
0.5 - 5 m3/h
0 - 200°C

ano

CF

velké filtry 
cyklonfiltry

13000 - 70000
cca 0.01
10 - 56

3 - 8 m3/h
0 - 200°C

ano

NOVINKA MOP 1000-1500-2000-2500
NOVÁ ŘADA MALÝCH CENOVĚ DOSTUPNÝCH KOMPAKTNÍCH ODSAVAČŮ 

®

Ing. Jaromír Valenta  Dvořákovo nám.1, 787 01 Šumperk
fax:  583 223 079                                                                                 mobil:  777 603 731

Charakteristika:
· Kompaktní odsavače MOP 900 jsou malým, ale výkonným odsávacím a filtračním zařízením. Jsou velmi 
univerzální a uplatní se ve všech průmyslových oborech, kde se vyskytuje prach případně kouř.
· Svým odsávacím výkonem odstupňovaným 1000 - 2500 m3/h se uplatní jak pro odsávání od jednoho stroje 
tak i více strojů v malé dílně. Je proto ideální pro malé provozy a dílny, ale samozřejmě i pro velké provozy 
s decentralizovaným odsáváním s flexibilní koncepcí 1 stroj = 1 odsavač.
· Sloučením filtru a ventilátoru do jednoho zařízení se významným způsobem zjednodušuje instalace 
odsávání. Odsavač má kompletní elektrickou výstroj. Po zapojení do elektrické sítě a přivedení stlačeného 
vzduchu je odsavač připraven k práci.
· Společným rysem všech filtrů FILTRAX je vysoká filtrační účinnost, provozní spolehlivost a životnost 
filtrů. Tyto vlastnosti májí i malé odsavače MOP. Jsou vhodné pro odsávání vzduchu znečištěného suchými, 
vlhkými i částečně lepivými prachy o velikosti částic od 0,2 mikrometrů a také pro odloučení svařovacích 
aerosolů apod.
· K dispozici je široká škála filtračních materiálů z PES, PP, PTFE pro nejrůznější použití.
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e-mail: filtrax@seznam.cz  

FILTRAX - VÁŠ PARTNER VE FILTRACI VZDUCHU
Firma působí v oboru průmyslové vzduchotechniky a pod obchodním názvem FILTRAX vyrábí průmyslové 
patronové filtry. Prvý filtr byl vyroben v roce 1995 a do současnosti jsou jich v provozu stovky.

Zákazníci oceňují především poskytování komplexních služeb "na klíč":
· V prvé řadě najít pro klienta dobré, vyvážené řešení, nabídnout zařízení s vysokou technickou hodnotou, 

nízkými provozními náklady za přijatelnou cenu.
· Zpracovat projekční, výrobní a montážní dokumentaci.
· Nabízené zařízení vyrobit, dodat, namontovat a uvést do provozu.
· Poskytnout nezbytný servis.


