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KonstruKcja...
Filtracyjne urządzenie ślimakowe 

(FZŚ) firmy ELBH składa się z ukształ-
towanej w formie stożka dolnej części, 
gdzie gromadzą się przefiltrowane od-
pady drzewne, oraz z podstawy z bla-
chy stalowej. Następnie z górnej części, 
w której są osadzone tekstylne węże 
zawieszone na resorowanej konstrukcji 
ramowej. Regeneracja odbywa się me-
chanicznie (za pomocą silników wibru-
jących). Liczba węży i ich powierzchnia 
filtracji zależy od wyliczenia na pod-
stawie całkowitej ilości odsysanego 
powietrza. Górna część ma blaszaną 
obudowę i jest uszczelniona ciśnienio-
wo, co umożliwia zwrotne nadmuchi-
wanie powietrza do hali produkcyjnej. 
Cały filtr jest wyposażony w chroniące 
przed podmuchami wiatru elementy 
stalowe. Każdy typ jest wyposażony 
w klapy wybuchowe o wyliczonej po-
trzebnej powierzchni wybuchowej.

stEroWanIE...
Urządzenie filtracyjne jest wyposa-

żone w elektryczną rozdzielnię, za któ-
rej pomocą cały system jest sterowany. 
Zapewnia ona w odpowiednim odstępie 
czasowym (przy wyłączeniu wentylato-
rów odsysających) uruchomienie silni-
ków wibrujących. W ten sposób docho-
dzi do regeneracji węży filtracyjnych. 
Wszelkie elementy sterowania zostały 
zaprojektowane w taki sposób, żeby 
obsługa urządzenia była najprostsza.

• Filtr FZŠ–H-C3 zainstalowany w firmie Sepos Jihlava

• Filtr FZŠ-H-B6 zainstalowany w firmie SGA Schody Kaplice

1. faza działania filtra 
ELBH – filtracja polega 
na wsysaniu odpadów 
drzewnych do węży 
filtracyjnych, gdzie są 
wychwytywane.

2. faza działania – regeneracja 
charakteryzuje się działaniem 
silników wibrujących, które 
poruszają ramą. Na niej są 
zawieszone węże filtracyjne. 
Dzięki wstrząsom dochodzi do 
wydostawania się odpadów do 
dolnej, stożkowej części.
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odpYLacZ FILTRacYjnY SLImakowY, TYp FZS

Typ filtra Powierzchnia filtra Długość rękawów Długość Szerokość Wysokość

scHEMat...

wylot oczyszczonego
powietrza

drzwiczki rewizyjne

przenośnik ślimakowy

dozownik celkowy

worki filtracyjne

wlot zanieczyszczonego 
powietrza

PÚSM
(magnetyczne membrany eksplozyjne)

szczegóły wlotu do dozownika celkowego

sprężynowe mocowanie ramy wibracyjnej rękawów filtracyjnych

ParaMEtrY tEcHnIcZnE...

cErtYFIKacja...

• Kopia certyfikatu urządzenia 
filtracyjnego. Certyfikat wystawiony 
przez Instytut Badań Inżynieryjnych 
w Brnie w dniu 24.07.2013 r.

ELBH-CZ s.ro.
Havlickova 35
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PENNY GONDEK Sp. z o.o.
Dobroszycka 23
56-400 Oleśnica
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tel./fax.: +48 71 398 32 10
tel./fax.: +48 71 398 32 11
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 www.elbh.pl
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