
Konštrukčný rad TD 
Vysoko výkonné odlučovače prachu,

odolné voči abrázii  



Vysoko výkonné odlučo-
vače prachu odolné voči
abrázii

Vložkové filtre TD firmy Donaldson spájajú v
sebe vysoký stupeň odlučovania prachu s integro-
vaným odlučovačom pre abrazívne častice. Tým
je Vám k dispozícii odlučovač prachu pre sklo,
piesok, tvrdú keramiku a iné vysoko abrazívne
prachy.

Konštrukčný rad TDP a TDS disponuje fil-
tračnými plochami od 42 m2 do 1.008 m2 pre
objemové prúdy až do 60.000 m3/hod.

Spôsob funkcie
Za normálnych prevádzkových podmienok sa

vzduch obsahujúci prach vedie zboku do odlučo-
vača prachu, kde sa pred-
bežne odlúčia abrazívne
častice. Vzduch potom
prúdi cez filtračné vložky,
ktoré na svojom povrchu
zadržia prach. Vyčistený
vzduch opúšťa odlučovač
prachu cez výstup čistého
plynu.

Riadenie aktivuje na čistenie cielený náraz
tlakového vzduchu priamo do centra každej jed-
notlivej nastavenej filtrač-
nej vložky. Tým dôjde k
uvoľneniu filtračného
koláča z vložky, ktorý
spadne nadol do
vynášacej násypky. Inte-
grovaným pneumatickým
modulom je možné aj
dodatočné čistenie vo
vypnutom stave.

TDP 900

Ťažký prach vyžaduje odlučovače prachu

Typické aplikácie
Otryskávanie:

Zbavovanie okoviniek
Odpieskovanie
Spevňovanie

Abrazívny prach:
Piesok
Sklo
Keramika

Brúsenie:
Ručné brúsenie
Vibračné brúsenie
Stojanová brúska



Opcie
Ventilátory
Signalizácia diferenčného tlaku
Predĺženia nôh
Systémy vynášania prachu
Príruba DIN pre zásobníkový nástavec
Inštalácia odolná voči počasiu
Tlmiče hluku
Plošiny
Rebríky
Zosilnenie a uvoľnenie pri explózii
Vypúšťací kanál
Izolácia 
pulzujúceho 
hluku
Tlakový olej/
tlaková voda
Požiadavky 
ATEX

Nastavený na výkon a
jednoduchú údržbu

Integrovaný predradený odlučovač robí iné
predradené odlučovače a dodatočné vedenia
zbytočnými. Ventilátorom, ktorý je ako opcia
namontovaný na odlučovači prachu, možno opti-
málne a pri minimálnej spotrebe miesta polohovať
kompaktnú jednotku.

Riadenie, ktoré sa dá okamžite po dodávke
pripojiť, zabezpečuje účinné a spoľahlivé čiste-
nie. K dispozícii je tiež možnosť signalizácie dife-
renciálneho tlaku, aby ste získali rýchly prehľad o
príslušnom prevádzkovom stave.

Ultra-Web® - jedinečné
vysoko výkonné filtračné
médium
V konštrukčnom rade TD sa používa osvedčené
filtračné médium Donaldson®. Exkluzívna metó-
da povrstvenia konvenčného média mimoriadne
priedušnou štruktúrou z jemných vlákien Ultra-

Web® zabezpečuje odlúčenie
najjemnejších častíc dymu a pra-
chu aj v submikrónovej oblasti.

Výhody a znaky
Účinnosť filtra až 99,999% pre
0,5 Ķm častice
BIA kvalifikované podľa triedy
C, na splnenie EPA, technických
smerníc na ochranu čistoty
vzduchu, požiadaviek MAK

Minimálna strata tlaku
Až 25 % úspora energie
Veľmi nízke náklady na m3 a hodinu
Až o 50 % vyšší objemový prúd v porovnaní
s konvenčnými filtračnými médiami.
Markantné úspory nákladov na vykurovanie
Vyčistený vzduch môže recirkulovať.

u, ktoré veľa vydržia



Ultrafilter

Donaldson. A všetko bude lepšie.

Manažment totálnej 
filtrácie

Donaldson ponúka širokú paletu najrozmani-
tejších filtračných riešení, aby ste znížili svoje
náklady na energiu, zvýšili svoju produktivitu,
garantovali kvalitu svojich výrobkov, chránili zdra-
vie Vašich pracovníkov a prispeli k ochrane život-
ného prostredia.

Filtrácia tlakového vzduchu, sterilná fil-
trácia, filtrácia v procesoch, sušenie chla-
dením, adsorpčné sušenie, odvádzanie
kondenzátu, úprava kondenzátu, sady
so studenou vodu, odlučovanie vzdu-
chu/oleja, filtrácia prachu, filtrácia
dymu, odlučovanie olejovej hmly, úprava
procesného vzduchu a technických ply-
nov

Servis totálnej filtrácie
Touto službou poskytuje Donaldson inovačnú

filtračnú technológiu a najvyššiu mieru znaleckých
vedomostí,  ktoré Vašej výrobe zabezpečia opti-
mum kvality a hospodárnosti.
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