
 

 

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 كاتالوگ   محصول



 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 معرفي

پاسخگويـي   بـه   اكـثـر        بوده   كه   براي يك   غبارگير   سازگار   و   با   عملكرد   باال )، PX-BP(  پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت

را   كـاهـش      و   نصب داراي   طراحي   انعطاف   پذيري   بوده   كه   هزينه   هاي   حمل PX-BPصنعتي   طراحي   شده   است.    نيازهاي

تميز كننده ايـن    -مي دهد، در فضاهاي محدود جا مي شود و نصب و خدمات رساني به آن آسان است. مدول هاي خود 

متر،   را      تميـز       4،   يا      3.5،   3،   2.5كيسه   فيلتر،   به   طول      144غبارگير   در   دو   اندازه   موجود   مي   باشند   و   هريك   مي   توانند   تا   

 تقريبا   محدوديتي   در   اندازه   آن   وجود   ندارد. PX-BPكنند.   با   توجه   به   طراحي   مدوالر   

 :ويژگي   ها

 سازه   سنگين   و   تقويت   شده •

دسترسي   به   كيسه   فيلتر   ها   از   سمت   هواي   تميز   براي    •
 سرويس   آسانتر   كيسه   ها

 گزينه   فن   داخلي   براي   كاهش   فضاي   مورد   نياز •

نصب   و   راه   اندازي   كيسه   فيلتر   ها   و   سبدها   بدون   نياز   به    •
 ابزار

نصب   سپر   براي   تصفيه   هواي   موثرتر   و   به   حداقل   رساندن    •
 آسيب   به   كيسه   ها   و   غبارگير

 مبلي   بار   50تحمل   فشار   منفي   تا    •

 درجه   60هاپر   با   شيب   ديواره    •

سازه   با   مونتاژ   پيچي   و   طراحي   مدوالر   براي   سهولت   در    •
 اتصال،   جداسازي،   و   اضافه   كردن   به   واحد   ها

 گزينه   هاي   اختياري:   

 گزينه   هاي   عمومي:

متري   هاپر   از      3و      2.5،   2پايه   هاي   پشتيبان   براي   فاصله    •
 زمين

 طراحي   ها   براي      فشار   باال •

 پلنوم   هواي   پاك   مرتفع    •

 پلت   فرم   دسترسي    •

 دريچه   انفجار    •

 كيسه   و   سبد:

 كيسه   و   سبد   با   جنس   ها   و   سبك   هاي   مختلف    •

 تجهيزات   تكميلي:

 شير   دوار   ايرالك    •

 نوار   نقاله   تخليه •

 ويبراتور   هاپر •



 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 مشخصات

 مشخصات

كيسه   اي،   با   يك   تا   پنج   مـدول   در       144يا      96از   تركيبي   از   مدول   هاي     PX-BP:   سري   استاندارد    طراحي   مدوالر

ميلـي       180در      180ميلي   متر   در   الگوي   فضايي      130از   كيسه   هاي      به   قطر    PX-BPهر   واحد،   تشكيل   شده   است.   

 موجود   هستند.   4.0،   و      3.5،      3.0،   2.5متري   استفاده   مي   كند.   كيسه   هايي   به   طول   هاي   

 

وجود   ندارد.   با   اين   حال،   هر   گونه   چيدماني   بيش       PX-BP:   هيچ   محدوديتي   براي   اندازه   غبارگير   انعطاف   در   طراحي

از   مدل   هاي   ذكر   شده   در   باال   نيازمند   پايه   هاي   مياني   و   خروجي   هاي   اضافي   به   منظور   حفظ   سرعت   قابل   قـبـول     

 جريان   هوا   خواهد   بود.

 

اجازه   مي   دهد   كه   سيستم      هاي   موجود   بدون   ايجاد   اختالل   قابل   توجه   در   واحدهـاي    PX-BP :   طراحي   مدوالر سازه

ميلي   متـري       4در   حال   كار   گسترش   يابد.   محفظه   ها،   هاپرها،   پلنوم   ها   و   ورق   هاي   لوله   از   فوالد   كربني   به   ضخامت    

درجه   سانـتـي   گـراد         200و      130،      80ميلي   بار   و   براي   دماهاي      -50ساخته   شده   اند.   مدول   ها   براي   فشار   پلنوم   

 موجود   مي   باشد.

 

كيلومتر   در   ساعت   طراحي   شده   است،   و   براي   هاپر   بـا       200:   پايه   هاي   كمكي   براي   باد   با   سرعت   پايه   هاي   كمكي

متر   موجود   مي   باشد.   تا   پنج   مدول   را   مي   توان   به   يكديگر   پيچ   كرد   و   توسط   يك      3،   و   2.5،   1.5،   1.0فاصله   از   زمين   

 متري   مي   باشد.   1.2پايه   اي   پشتيباني   كرد.   طراحي   استاندارد   براي   فاصله   هاپر   از   زمين      4مجموعه   

 

استاندارد   با   يك   هاپر   هرمي   شكل   عرضه   مي   شود.   هاپر   آبشخور   شكل   نيز   به   عنوان   يك   گـزيـنـه          PX-BP:  هاپر

ميلي   متر   با      300در      300درجه   و   يك   خروجي   فلنجي      60موجود   است.   هاپرهاي   هرمي   شكل   داراي   شيب   حداقل   

ميلي   متر   با   قابليت   نصـب       250قابليت   نصب   اير   الك   مي   باشند.   هاپر   هاي   آبشخور   شكل   داراي   دهانه   به   عرض    

كانوير   هستند.   هر   دو   مدل   هاپر   داراي   درهاي   دسترسـي   جـداشـونـده   و   بـا         

 بازشوندگي   سريع   مي   باشند.

 

در   مدل   هاي   استاندارد   از   درهاي   دسـتـرسـي           :   براي   دسترسي   به   پلنوم پلنوم

سقفي   و   براي   مدل   هاي   مرتفع   از   درهاي   جانبي   استفاده   مي   شود.   خروجـي   هـا      

ميلي   متر      هستند   و   مي   توان   آنها   را   در   هر      700در      600داري   اندازه   حدودي   

 سمتي   از   پلنوم   قرار   داد.

 

داراي   دو   پيكربندي   ورودي   مي   باشد؛   مدل   متـداول      PX-BPموقعيت   ورودي:    

قرارگيري   ورودي   اجازه   مي   دهد   تا   هواي   آلوده   از   طريق   ورودي   هاپر   در   زيـر    

كيسه   فيلترها   وارد   شود.   در   انتهاي   ورودي،   هواي   كثيف   با   يك   منحرف   كننـده     

برخورد   مي   كند،   كه   باعث   مي   شود   ذرات   سنگين   به   طور   مستقيم   در   هـاپـر     



سقوط   كنند.   اين   كار   ميزان   غبار   تماس   يابنده   با   كيسه   ها   راكاهـش   داده   كـه      

باعث   عمر   طوالني   تر   پارچه   ها   و   افت   فشار   كمتر   مي   شود.   براي   كاربردهاي   با    

غبار   سبك   و   خاصيت   فيبري،   ورودي   در   باالي   بدنه   قرار   مي   گيرد   كه   سرعـت    

رو   به   باالي   هوا   راكاهش   مي   دهد   و   اجازه   مي   دهدكه   پس   از   پالس   هواي   تميـز    

 غبار   به   خوبي   در   هاپر   سقوط   كند.   

 

سپر   (يا   بافل)   در   مدل   ورودي   باالي   بدنه   حركت   ذرات   را   منحرف   كـرده     سپر:   

و   سرعت   آنها   را   كاهش   مي   دهد   و   سپس   آنها   را   در   سرتاسر   غبارگير   تـوزيـع     

مي   كند.   اين   كار   باعت   تصفيه   موثرتر   هوا   با   حداقل   ميزان   سايـش   پـارچـه   و       

 دستگاه   مي   شود.   

 

يـك      :   نرده   ها   و   نردبان   با   هر   دو   نوع   پلنوم   عرضه   مي   شـود.   نرده   ها   و   نردبان

پلت   فرم   اختياري   براي   سرويس   هواي   فشرده   و   شيرهاي   سولنويد   در   دسترس   

با   طول   كيسه   و   هم   با   فاصله   هاپر   تا   زمين   تطـبـيـق           است.   نردبان   دسترسي   به   گونه   اي   انتخاب   شده   است   كه   هم 

متري،      3متر   و   با   ارتفاع   هاپر      3.6داشته   باشد.   براي   واحدي   با   دسترسي   استاندارد   از   سقف،   با   كيسه   هايي   به   طول    

،   نردبان   دسترسي   در   دو   بخش   OSHAمتري   ،   براي   مطابقت   با   مقررات      3يا      2.4متري   با   هاپر      4.2يا   كيسه   هاي   

 با   يك   پلت   فرم   مياني   ارائه   مي   شود.

 

    ميلي   متر   (منيفولد   هواي   فشـرده)     150:   تمام   مدول   ها   داراي   يك   مخزن   هواي   فشرده   به   قطر   سيستم   پالس   جت

اينچ   به   آنها   متصل   مي   شود.   شيرهاي   پالس   در   واحد   هـاي   اسـتـانـدارد   بـا            1.5هستند   كه   شيرهاي   ديافراگمي   

   12اتصاالت   پالستيكي   و   در   واحدهاي   دما   باال   با   اتصال   فلزي   به   پيلوت   هاي   سولنويد   متصل   شده   اند.   هر   شير   بر    

اينچ   هستند   و   داراي   اتصال   جداشونده      1.5كيسه   عمل   مي   كند.   لوله   هاي   پالس    

 سريع   بوده   و   در   انتها   پيچ   شده   اند.

 
:   سطح   خارجي   غبارگيرهاي   استاندارد   با   رنگ   الكيدي   با   درصد   جـامـد      پوشش

آستر   و   رنگ   مي   شوند.   سطوح   داخلي   نيز   يك   اليه   آستر   دارند.   غبارگـيـرهـاي      

دما   باال   داراي   يك   اليه   پرايمر   غني   از   روي   هستند.   پوشش   با   رنگ   هاي   ويـژه     

 نيز   به   عنوان   يك   گزينه   موجود   هستند.

 
 :   برخي   از   متداولترين   ويژگي   هاي   اختياري   موجود   بـراي  ويژگي   هاي   اختياري

PX-BP         شامل   دريچه   انفجار،   پلنوم   مرتفع،   هاپر   آبشـخـوري،   ويـژگـي   هـاي

  مخصوص   كار   در   دماي   باال،   و   ديگر   اجزاي   جانبي   مي   باشد.

 

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 مشخصات



 اصول   كار
براي   بهره   برداري   و   نگهداري   مؤثر   ضروري   است.   آگـاهـي   از        PX-BP  درك   درستي   از   طراحي   و   اصول   كاركرد

-PXاصطالحات   دستكاه   غبارگير   الزم   است      به   طوري   كه   قطعات   را   بتوان   به   راحتي   شناسايي   و   جاگذاري   كـرد.     

BP       يك   غبارگير   پالس   جت   مدوالر،   پيوسته،   خودكار،   و   پارچه   اي   است.   هواي   كثيف   از   طريق   يك   يا   چند   ورودي

دايره   اي   وارد   كلكتور   مي   شود.   يك   سپر   براي   منحرف   كردن   گرد   و   غبار   به   سمت   هاپر،   تـوزيـع   جـريـان   هـوا         

يكنواخت،   و   حفاظت   از   كيسه   ها   از   برخورد   مستقيم   در   ورودي   قرار   گرفته   است.   پس   از   اينكه   هواي   حاوي   غـبـار      

منطقه   سپر   را   ترك   مي   كند،   از   پارچه   فيلتر   عبور   كرده،   غبار   را   روي   سطح   خارجي   كيسه   فيلترها   رها   مـي   كـنـد.      

هواي   تميز   از   كيسه   فيلترها   عبور   كرده      و   در   پلنوم   در   باالي   كلكتور   تخليه   مي   شود،   و   سپس   از   طـريـق   كـانـال       

خروجي   خارج   مي   شود.   كيسه   فيلترها   به   صورت   دوره   هاي   با   پاشش   هواي   فشرده   كه   به   پايين   كيسه   ها   هـدايـت      

مي   شود   تميز   مي   شوند.   يك   ونتوري   واقع   در   باالي   كيج   هوا   اضافي   را   به   داخل   كيسه   هاي   در   حال   تمـيـز   شـدن       

هدايت   مي   كند.   اين   عمل   جريان   هوا   در   كيسه   ها   را   معكوس      مي   كند   و   كيك   گرد   و   غبار   را   از   سطح   كيسه   جـدا     

مي   كند   تا   در   هاپر   ته   نشين   شود.   از   آنجا   كه   تنها   درصد   كمي   از   كيسه   ها   در   يك   زمان   تميز   مي   شوند،   واحد   در    

  عمليات   مستمر   باقي   مي   ماند.

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 اصول   كار



 امكانات   استاندارد   و   اختياري

 اختياري استاندارد طراحي   غبارگير

   X پلنوم   هواي   تميز   با   دسترسي   به   كيسه   از   باال

   X سازه   (بدنه)   مستحكم   و   تقويت   شده

   X ميلي   متر   4با   حداقل   ضخامت    –مونتاژ   با   پيچ،   با   جنس   فوالد   كربني   

   X ميلي   متر   8ورق   جداكننده   مستحكم   با   ضخامت   

   X سيستم   تميز   كننده   كيسه   فيلترها

 X   دسترسي   به   كيسه   فيلترها   از   پايين

 X   سازه   مناسب   براي   دماهاي   باال

 X   سازه   از   جنس   فوالد   ضد   زنگ

 X   فن   درايو   مستقيم

 X   پلت   فورم   بازرسي   و   سرويس

 اختياري استاندارد كيسه   ها   و   سبدها

   X سبدهاي   گالوانيزه

 X   انواع   كيسه   فبلتر

 اختياري استاندارد سيستم   رنگ

   X سطوح   داخلي   آستري   شده   شده

   X ساعت   سالت   اسپري   2000رنگ   چند   اليه   با   عملكرد   

 X   رنگ   هاي   ويژه

 اختياري استاندارد طراحي   هاپر

   X درجه   60هاپر   هرمي   با   سطوح   با   شيب   

   X ورودي   با   منحرف   كننده

   X شكل   با   يك   يا   چند   ورودي-هاپر   آبشخور

   X دريچه   دسترسي   به   هاپر

transition   در   ورودي   X 

 اختياري استاندارد تخليه   هاپر

 X   دريچه   كشويي

 X   ليتري   200بشكه   

 X   شير   دوار   ايرالك

 اختياري استاندارد كنترلر   هاي   الكتريكي   و   گيج   ها

   NEMA 4 Xشيرهاي   برقي   در   محفظه   

   NEMA 4 Xتايمر   كنترل   در   محفظه   

 NEMA 7 or 9   Xشير   برقي   در   محفظه      

 اختياري استاندارد گزينه   هاي   ايمني

 X   اسپرينكلر   (تر   يا   خشك)

 X   دريچه   انفجار

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 امكانات   استاندارد   و   اختياري



 پالس   پكصا-وزن   كاري   فيلتر   پارچه   اي   جت

 (kg)وزن   كاري   

 متر   1.5پلنوم   استاندارد   با   فاصله   هاپر   از   زمين   

 با   نرده   و   نردبان   استاندارد

 تعداد   كيسه   ها
 حجم   هاپر (m)طول   كيسه   

(m3) 2.4 3.0 3.7 4.3 

96 3285 3524 3796 4070 3 

144 3960 4250 4588 4923 4 

192 5272 5657 6102 6527 5 

240 6032 6471 6980 7468 6 

288 6710 7202 7772 7110 8 

336 8100 8690 9369 10010 9 

384 8775 9416 10159 10865 10 

432 9452 10148 10951 11723 12 

480 10838 11630 12546 13403 13 

528 11466 12310 13289 14211 14 

576 12193 13091 14128 15118 15 

624 13581 14576 15728 16801 17 

672 14256 15302 16515 17656 18 

720 14931 16031 17307 18511 19 

 يادداشت   :

 .   وزن   كاري   و   وزن   حمل   گزينه   هايي   مانند   پلنوم   مرتفع   يا   تجهيزات   جانبي   را   شامل   نمي   شود.1

.   وزن   كاري   بار   غبار،   باد   و   برف   را   در   نظر   نمي   گيرد.2   

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 مشخصه   ها   ي   تجهيزات



 يادداشت   :

 ..   عرض   نشان   داده   شده   است   مخزن   هواي   فشرده   را   شامل   نمي   شود1

 ..   طول   نشان   داده   شده   است   نردبان   دسترسي   را   شامل   نمي   شود2

 .   عرض   نشان   داده   شده   پلت   فرم   دسترسي   مخزن   هواي   فشرده   را   شامل   نمي   شود3

 ..   ارتفاع   نشان   داده   شده   گارد   ريل   را   شامل   نمي   شود4

 ابعاد

 (m) ارتفاع (m)طول    (m)پهنا    شماره   مدل

96-14 3 2 8 

144-14 3 3 8 

192-14 3 4 8 

240-14 3 4 8 

288-14 3 5 8 

336-14 3 6 8 

384-14 3 7 8 

432-14 3 8 8 

480-14 3 9 8 

528-14 3 9 8 

576-14 3 10 8 

624-14 3 11 8 

672-14 3 12 8 

720-14 3 13 8 

 1 براي   گارد   ريل   به   ارتفاع   اضافه   كنيد

 1.5 براي   پلنوم   مرتفع   به   ارتفاع   اضافه   كنيد

 0.6 متري   از   ارتفاع   كم   شود   3.6براي   كيسه   هاس   

 1.2 متري   از   ارتفاع   كم   شود   3.0براي   كيسه   هاس   

 1.8 متري   از   ارتفاع   كم   شود   2.4براي   كيسه   

 پالس   پكصا-ابعاد   فيلتر   پارچه   اي   جت

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 مشخصه   ها   ي   تجهيزات



 (m2)سطح   پارچه   

 كيسه   هاي   استاندارد تعداد   مدول   ها

 (m) طول   كيسه سايز   مدول

96 144 4/2 0/3 7/3 3/4 

96 1 0 94 119 143 167 

144 0 1 141 178 215 251 

192 2 0 189 237 286 335 

240 1 1 236 297 357 418 

288 0 2 283 356 429 502 

336 0 1 330 415 500 586 

384 1 2 377 475 572 669 

432 0 3 424 534 644 753 

480 2 2 472 593 715 837 

528 1 3 519 653 786 920 

576 0 4 566 712 858 1004 

624 2 3 613 771 929 1088 

672 1 4 666 831 1001 1171 

720 0 5 707 890 1073 1255 

 تعداد   كيسه   ها   

پالس   پكصا-سطح   پارچه   فيلتر   پارچه   اي   جت  

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 مشخصه   ها   ي   تجهيزات



 كاربرد   هاي   متداول

 ريخته   گري

 شيك   اوت،   انتقال   ماسه

 نقاط   انتقال

 بخار   كوره

Reclaim 

 سيمان

 كوره   دوار

 بسته   بندي

 بلوك   سيمان

 فلزكاري

 سند   بالست

 برش،   سنگ   زني   و   پرداخت

Metalizing(آبكاري) 

 بخار   جوشكاري

Arc Gouging 

 توليد   باطري

 دارويي   و   شيميايي   مواد   

 جابجايي   مواد   

 اختالط   مواد   فله

 بسته   بندي   

 غبار   كاغذ

 نجاري   

 ساخت   مبلمان   

 توليد   قفسه   و   كابينت

 فرايند   هاي   صنعتي   

 پالستيك   و   الستيك

 سنگ   و   محصوالت   مرتبط

 غبار   ذغال   سنگ

 رنگ   پودري

 آفت   كش   ها   و   كود   ها

 تنباكو

 كربن   سياه

 سيليكاي   بخار

 ريخته   گري   آلومينيوم

 سراميك   ها

 چاپ

 نيروگاه      ها

 پردازش   مواد   غذايي

 غالت   و   حبوبات

 غذاي   حيوانات

 شكر

 مواد   جامد   شير

 آبنبات

Nut shells 

 شكالت

 نشاسته

 آرد

 پالس   پكصا-فيلتر   پارچه   اي   جت
 كاربزدهاي   متداول




