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Прах 

• Здравни ефекти  

• Регулации / Властите 

• Чиста и безопасна работна среда 

Защо екстракция на пушек / прах са 

необходими? 

ПРАХ, се генерира, когато твърди материали се разграждат механично чрез 
шлифоване или смилане. Колкото по-малкък / фин е прахът, толкова по-
дълго витае във въздуха и по-вероятно е да се вдишат. (1 – 100 μm) 

ДИМ, възниква, когато метал се стапя (чрез заваряване), изпарява и след 
това бързо се охлажда. Това създава много фини частици, които се носят и 
остават във въздуха.(< 1 μm) 

Събрани носещи се във въздуха частици от 2 СЕДМИЦИ ЗАВАРЯВАНЕ 



Прах 

Размери на прахови частици 

Welding fume 



Прах 

Защитните механизми на организма са:  
99% от всички частици да достигнат белите дробове! 
 

В нашата дихателна система, размер на частиците: 

10 – 2 µm се задържат в гърлото 

2 – 0.5 µm се задържат в трахеята 

<0.5 µm достигат чак до белите дробове 

Частиците <5 µm са "вдишвана част", тъй като те може 

да влязат в белите дробове 



Прах 

Чист въздух е основна потребност! 

Ние дишаме 80-100 литра въздух в минута = 4800 литра на час! 

С умерена работа или упражнения дишаме два пъти това количество. 



Улавяне при източника, рамо / чадър системи 
с филтър с почистване чрез въздух 

Централни системи Low Vac Цялостна система мобилни единици 

И двете, мобилни и централни системи за екстракция , се предлагат с W3 одобрение, съгласно BGIA.  

Централни системи High Vac 



Nederman Филтри 

FilterBox 

Flexfilter 

AutoM 

FMC/FMK 

Silo safe 

NFKZ 3000 
C25 LCP/LBP 

FilterMax 
    



Как да започнете 

Определяне на ключови компоненти 

 Улавяне 

Транспорт 

Филтрация – Медиа 

Компоненти за безопасност 

Спомагателни 

 
Хоризонтален      Вертикален       Хоризонтален   Вертикален 

 чувал        чувал              патрон               патрон 



Как правим това? 

Определяне на ключовите компоненти 

• Улавяне 

 



Как правим това? 

Определяне на ключовите компоненти 

• Транспорт 

 



Как правим това? 

Определяне на ключовите компоненти 

• Филтрация 

 



Филтрация - медиа 

Правилната Медиа 

• Най – дълъг живот 

• Най-ниски разходи за поддръжка 

• Намалени оперативни разходи 

• Емисиите 

• Възпламеняемост 

 



Как правим това? 

Определяне на ключовите компоненти 

• Компоненти за безопасност 

 



Как правим това? 

Определяне на ключовите компоненти 

• Спомагателни 

 

 



Резултат 

 Цялостно решение 

• Регулаторно съответствие 

• Увеличаване на производителността 

• Подобряване на качеството на продукта 

• Удължаване живота на машините 

  Увеличаване на рентабилността 



Резултат 
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Nederman L Серия филтри LCP и LCP 

  Характеристики 

• Увеличен живот на 

филтъра 

• Регулаторно съответствие 

• Намаляване на 

поддръжката 

• Капацитет 5000 m³/h - ∞ 

• Модулен дизайн 

• Приложим за ATEX 



Гъвкавост и Здравина - максимален живот 

• 3 mm стомана 

• -6000 Pa/+2000 Pa 

• -20 до 40°C – на околната среда 

• -20 до 60°C – Въздух на процеса 

 

Панализиран Дизайн 



Входен – Пре - сепаратор 

Правилен Входен Тип 

• Максимизиране живота на филтъра 

• Най-малък отпечатък 



Манипулиране на праха  

Правилен Хопър Дизайн 

• Намалена поддръжката 

• Минимална експлоатационни разходи 

•Регулаторно съответствие 



Безопасност 

ATEX дизайн тествани 

• prEN14460:2015, N549 

• Вентилационна площ изчислена EN14491:2012 

Крака структурно изчислени 

• Eurocode 3 s.a.  

• Ветрово натоварване (EN 1991-1-4 zone 2) 

• Земетресение (0.08 x g horizontal acceleration) 

• Включва реакционните сили ATEX, същата страна 



Доставка 

Напълно изграден, доставка от 2 до 3 
части 

Лесно сглобяване на място 
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Прах 

FMK25 FMC200 
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FMC200 Функции и предимства  
 

Здрав поцинкован корпус 

Преден достъп до 
всички важни части 

Ефективен Cross-Flow дизайн и 
вертикални касети намаляват 
пада на налягането 
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FMK25 – 4E/4  29 m² 

FMK25 – 4E/6 44 m² 

 

FMC200 – 4A  

 CA175          232 m² 

 CA100/140/190   106 m² 

 FM-филтър - вътре много възможности 
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Вграден FM вентилатор 

До 15,000 m3/h 
Отделен вентилатор 

 FM-филтър - опции Вентилатор 
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Интегрираният UniClean CA инсърт на 

филтърната касета дава на Вашия филтър 

по-дълъг живот и по-малка консумация на 

енергия: 

•  Еднакво почистващо налягане по цялата дължина 

на патрона 

•  Максималната спечена маса е около центъра на 

патрона, а не на върха 

•  До два пърти по-високо налягане на импулса 

вътре ев патрона 

•  По-малко импулси  по - дълъг живот 

•  По-малко импулси  по – малка консумация на 

сгъстен въздух 

Патентован 
Uniclean инсърт 



Прах 

UniClean 

Ползи : 
 

• Равномерното почистване на касетите 
увеличава ефективната площ на филтъра и 
намалява диференциално налягане, 
спестявайки  мощност на вентилатора и 
енергийни разходи. 

• Намалява изискванията за сгъстен въздух. 

• Удължен  живот на касетите поради 
намаляване на почистващите цикли. 

• Патентована. 

Конвенционален 

патрон 
UniClean® патрон 

 

Конвенционален патрон 

преди почистващ имулс 

(натрупване на филтърна 

спечена маса) 

UniClean ® патрон преди 

почистващ имулс 

(натрупване на филтърна 

спечена маса) 

Конвенционален патрон 

след почистващ имулс 

(филтърната спечена маса 

само частично махната) 

UniClean ® патрон след 

почистващ имулс 

(филтърната спечена 

маса напълно премахната) 
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FM ФИЛТЪР АКСЕСОАРИ 

• Отгоре монтирани вентилатори 50Hz или 60Hz 

• Шумозахлушител на монтирания отгоре 
вентилатор  

• Вентилаторен стартер или системен контрол 
панел 

• Разтоварване чрез:  

• Ротационни затвори 

• Гравитачни или Ръчни Клапи   

• 50 литра или 100-литрови кофи 

• изход в биг-бег 

• ATEX версии за експлозивни прахове с Ex – 
освобождаване  
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Приложение 
Ротационен клапан тип NRS3 се използва за непрекъснато изпразване на 
материал от FM филтри. Ротационен клапан може да се използва за 
изпразване на множество типове  не-адхезивен материал Макс. размер на 
частиците е 1 / 8x1 / 8x3 / 8 " 

Описание 
 
Ротационния затвор е изработен от поцинкована 
стоманена ламарина. Въртящата част е разделена 
на няколко камери за осигуряване на минимален 
теч, на свободно и лесно за движение и дълъг 
живот. Това се подсилва от ниската скорост на 
въртене, която е 8,5 RPM. 

NRS3 Ротацинен затвор 
Също така на 

разположение в 

ATEX-версия 

NRSZ3 
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Стандартен вход с перфориран панел за 

защита 

Картриджи 

или касети 



Снимки на приложения 

FMCZ 200- 6A - ATEX инсталация 

FMC 200-8A  
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Два входа при голям 

дебит, за да даде по-

добро 

разпределение на 

въздуха. 

 FM – Входове 
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Експлозивен вентил тип 480 EVN 2.0 
Клапанът се използва за облекчение на експлозивно налягане  за защита на хора и оборудване 

в случай на експлозия на прах във филтри или силози / контейнери.  

ATEX маркировка: Ex II D St2. Не може да се използва за метален прах.  
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Екстракция с висок вакуум 

• Стационарни агрегати 

• Неограничен брой потребители 

• Тежки условия на работа 

•  Гъвкава конфигурация 



Висок вакуум 

 Най-добрият начин да минимизират проблемите с прах е да се избегне 
разпространението му в помещението. Това се прави чрез улавяне на 
праха най-близо до източника, доколкото е възможно.  

 

Екстракция от инструмента Екстракция с рамо 



Висок вакуум 

Екстракция на метални стружки Екстракция от инструмента Общо почистване 

Екстракция от инструмента Екстракция от инструмента 

Вакуумен агрегат и филтър 



Общ преглед на висок вакуум 



We filter, clean and recycle for  
eco-efficiency in industrial 
environments. 


