
Az Ön igényeihez
igazított szűrőegységek

MULTIDUST® BANK



ÖN KÉZBEN TARTJA A 

HEGESZTÉSI FÜST ÉS POR 

KONCENTRÁCIÓJÁT?

Mi igen.  A füst és a por kézben tartása a

gyártóüzemben jelentősen hozzájárul a

jobb munkakörnyezethez. A por és füst

háttérkoncentrációját a lehető

legalacsonyabban kell tartani. Ez a 

megfelelő folyamatok alkalmazásával, 

valamint minőségi füst- és porelszívással 

és szűréssel valósítható meg, amely 

megakadályozza a füstök felhalmozódását 

a munkahelyi környezetben.

A Plymovent a légtisztítási technológia 

szakértőjeként és a fémfeldolgozó iparban 

keletkező füstgázok szűrésének 

szakértőjeként különböző megoldásokat 

kínál a füst és a por koncentráció 

csökkentésére, mint például fpontlszívást, 

elszívó ernyőket és általános szellőző- és 

szűrő rendszereket.

A MULTIDUST® BANK

A MultiDust® Bank egy moduláris szűrőrendszer, amely a jelen alkalmazás

követelményeihez igazítható, holnap pedig bővíthető, ha vállalkozása

növekszik. Ráadásul az egyes modulok hatékony teljesítménye kompakt

megoldást tesz lehetővé. A műszaki jellemzők és a legújabb szűrési

technológia együttesen egy olyan filter rendszert eredményez, amelynek

üzemeltetése és karbantartása költséghatékony.

FŐBB JELLEMZŐK 

■ Moduláris rendszer, sokféle összeállítással

■Rugalmasság a bővítéshez a munkaterhelés növekedésével párhuzamosan

■ Bárhol, a helyszínen is felépíthető

■Azért tervezték, hogy ellenálljon a zord környezeti körülményeknek.

■AllTightTM technológiával kapható. Az innovatív, kettős ragasztóval ellátott
szigetelési módszer tökéletes tömítettséget biztosít.

■RamAirTM impulzuserősítőt tartalmaz a felső kategóriás szűrőtisztításhoz.

■A legkorszerűbb vezérlőrendszerrel, amely alacsony üzemeltetési
költségeket és magas energiahatékonyságot biztosít.

■Rendszerenként akár 65.000 m3/óra szűrési kapacitás 

■ Opcionális Plymovent BiCo patronok: fokozott impulzus stabilitás, alacsony
nyomásesés és hosszú élettartam.

■ Bevált koncepció, világszerte több ezer telepített egységgel
 



”LÉGY  KAPCSOLATBAN A SZŰRŐDDEL”    CONTROLGO ÉS  CONTROLPRO SEG ÍTSÉGÉVEL

A ControlGo és a ControlPro a Plymovent legújabb szűrővezérlő rendszerei. A ControlGo-val a Plymovent az intelligens szűrőtisztítás

révén magasabbra teszi a lécet az ipari szűrővezérlő rendszerek terén. A ControlGo lehetővé teszi külső eszközök csatlakoztatását,

és a jövőbeni szoftverfrissítésekkel naprakészen tarthatja rendszerét.

A ControlPro intuitív érintőképernyős felülettel rendelkezik, amely betekintést nyújt a rendszer teljesítményébe. A kiterjedt menü lehetővé

teszi, hogy a rendszer beállításait az Ön speciális igényeihez igazítsa. A ControlPro hálózathoz csatlakoztatható, így bárhonnan

hozzáférhet a rendszerhez.

Főbb tulajdonságok* CONTROLGO CONTROLPRO

Intelligens szűrőtisztítás  

Csatlakozás külső eszközökhöz  

Szoftverfrissítések  

7” érintő képernyő, magyar nyelvű menüvel is 

Data logging 

Automatikus indítás/leállítás heti időzítővel 

Hálózati kapcsolat 

A be- és kimeneti modulok

különböző elhelyezési 

pozíciókban szerelhetők fel a

légcsatorna csatlakozások

maximális rugalmassága

érdekében.

A RamAirTM impulzuserősítő kiváló

tisztítást biztosít a hosszabb

élettartam és az alacsonyabb

nyomásveszteség érdekében.

Könnyen kezelhető, 80 literes,

nagy térfogatú portartály.

* Kérdezze értékesítési képviselőjét a teljes funkciólistáról

SIMPLE

INSIGHT

CONNECTED

Opcionális Plymovent BiCo patronok: foko-

zott impulzus tűrés, alacsony nyomásesés

és hosszú élettartam.

Robusztus és könnyen telepíthető szűrő

modulok, amelyeket úgy terveztek, hogy az

ügyfelek által meghatározott konfigurációk

széles skáláját hozzák létre, akár 65.000

m3/óra tömegáramig.

Kép:  MDB új színekkel



www.plymovent.com

Az Önmagyarországi Plymovent forgalmazója:

A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra.

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett levegővel. 

Olyan termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat 

kínálunk, amelyek biztosítják a tiszta levegőt a 

munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteletben tartjuk a környezetet, és kiváló minőségű 

termékeket szállítunk. Sok év alatt szerzett 

szakértelmünk és az ügyfelek igényei iránti őszinte 

elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy pontosan 

azokat a megoldásokat kínáljuk, amelyekre Önnek 

szüksége van.

MŰSZAKI ADATOK*

Electrogalvanized steel with epoxy coating

Szűrőpatronok
Szűrőpatronok széles választéka kapható bármely fém megmunkálási és száraz por kép-
ződéévsel járó technológia levegőtisztasági igényeinek megfeleléshez

Technológia
MIG-MAG/GMAW hegesztés, TIG/GTAWhegesztés, FCAWhegesztés, pálcás  /MMAW 

hegesztés és száraz szálló porokat okozó technológiákhhoz

Olajtartalmú füsthöz ?  OilShield-el kombinálva (mészkőpor adagoló)

Méretek lásd az alábbi példákat

Konfigurációk 2 to 64 szűrőbetétet tartalmazó szűrőház kialakítások

PÉLDA A MODULÁRIS  RENDSZEREK  KIALAK ÍTÁSÁRA

MDB-20 MDB-24

* Kérje értékesítési képviselőjétől az összes specifikációt tartalmazó termék adatlapot.

Oldalnézet   MDB-6

 1
 -

 3
 x

  9
00

 m
m

45
0 

m
m

12
00

 m
m

 1
 -

 4
 x

  9
00

 m
m

12
00

 m
m

 1 - 4 x  900 mm1310 mm  1 - 4 x  900 mm

PLYMOVENT TELJES KÖRŰ  MEGOLDÁSOKAT 

K ÍNÁL  LÉGTISZT ÍTÁSRA

Plymovent több mint 45 éve gyűjt tapasztalatokat a

légtisztítás területén. Széleskörű ismeretekkel rendelkezünk

a fémfeldolgozó iparban a hegesztési füst és az olajköd

elszívása és szűrése terén. Szintén szakosodtunk a járművek

kipufogógázainak elszívására.

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604

F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com

Szűrőház anyaga

AC Plymovent Kft

2132 Göd
Pozsonyi u.15
 

T +36 27 530 300

E  informaciokeres@plymovent.hu
I  www.plymovent.hu


