
Průlom v technologii kapsových filtrů: 
filtrační vložky Dura-Life™

Filtrační vložky Dura-Life představují standardní
vybavení kapsových filtrů Donaldson Torit DCE  
a jsou k dispozici jako náhradní filtrační materiál 
pro všechny typy podobných filtrů.
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Dura-LifeTM : Filtr, který vydrží     

Dura-Life – 
Průlom pro uživatele kapes.

Polyesterové kapsy jsou tkány jehlami
způsobem, který vytváří větší otvory v nichž se
zachycuje a ukládá prach do tkaniny, dochází k
obtížnějšímu čištění a snižování jejich životnosti.
Kapsy Dura-Life jsou zpracovány unikátním
výrobním způsobem využitím procesu
kapalinového splétání, který využívá vodu pro
splétání vláken, čímž je dosaženo:

rovnoměrnějšího materiálu s menší porezitou

lepšího povrchu pro jímání prachu, 

který zabraňuje jeho penetraci hlouběji

zlepšení pulsního čištění a nižšího poklesu tlaku

delší životnosti a vyšší kvality kapes
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Tyto fotografie byly
pořízeny elektronovým
mikroskopem
snímajícím materiál
kapsy, uvnitř filtru při
filtraci popílku. Kapsy
byly vyjmuty po 2.700
hodinách filtrace.
Poměr vzduch-medium
byl 1.4 m /min. Pokles
tlaku byl 152 da Pa u
polyesterových kapes a
51 da Pa u kapes
Dura-Life.

300 X

Kapsy Dura-Life - Strana čistého vzduchu

Polyesterová kapsa - Strana čistého vzduchu
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Kapsy Dura-Life vydrží 2-3 krát déle nežli standardní polyesterové.
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350 g/m2 Dura-Life
550 g/m2 Polyester

Tyto výsledky vyplynuly
ze zrychlených labora-
torních testů, které
odpovídají výsledkům
provozních testů proka-
zujících, že kapsy Dura-
Life mají u většiny apli-
kací 2-3 krát delší život-
nost než standardní
polyesterové kapsy o
gramáži 550 g/m2.

Pokles tlaku se zvyšuje u polyesterových kapes
rychleji vlivem usazování prachu do média,
způsobuje snižování jejich životnosti a zapříčiňuje
jejich častější výměnu. 

Kapsy Dura-Life s prachem zachyceným na svém
povrchu, lepším pulsním čištěním  a nižším
poklesem tlaku vydrží daleko déle než
polyesterové kapsy.

Lepší usazování na povrchu vede k delší životnosti kapes
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350 g/m2 Dura-Life
550 g/m2 Polyester

Dura-Life vykazuje o 30%
méně emisí.

Filtrační medium Dura-Life vykazuje nižší emise
nežli polyester o hmotnosti 550g/m2 používaný na
většinu standardních kapes. Materiál kapes Dura-
Life efektivněji jímá prach, a to již částice o velikosti
2.5 mikronu nebo menší a snižuje množství prachu
odcházejícího do ovzduší. To napomáhá udržovat
pracovní i životní prostředí čistější. Dura-Life je
testováno a obdrželo ověření výkonu EPA PM 2.5
udělené na základě programu Environmental
Technology Verification (ETV) od ASTM D 6830-02.
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Tyto plošné výsledky vyplývají z nezávislých laboratorních
testů provedených v roce 2001, využívajících verifikace
výkonu ASTM D 6830-02 EPA PM 2.5 na základě
 programu Environmental Technology Verification (ETV)
porovnávajícího materiál Dura-Life od PGI a standardní
polyester 550 g/m2.
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Roční úspora energie

Roční 

úspory energie

5.040,– €
nebo více

Kapsy Dura-Life jsou jasnou
volbou pro úspory.

Dura-Life znamená menší frekvenci výměny
kapes, z toho vyplyvají úspory na kapsy i pracovní
sílu a snížení nutnosti přerušování výroby. Unikátní
technologie  Dura-Life zachycuje prach na povrchu
kapsy a umožňuje jeho následné snadnější
oddělení pulsním čištěním s nižším poklesem tlaku
trvalými energetickými úsporami.
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Toto je jeden příklad;
energetické úspory
ještě více vzrůstají u
větších filtrů.
Energetické úspory
jsou počítány na
základě následujících
předpokladů: 
kapsový filtr je v chodu
2 směny denně, 5 dnů
v týdnu (4.000 hodin
za rok) a náklady na
energii jsou 7
eurocentů za 1 kWh.

Tyto výpočty vycházejí z
následujících předpokladů:
standardní polyesterové
hadice jsou vyměňovány
každoročně,  kapsy Dura-
Life zajistí dvojnásobnou
životnost oproti
polyesterovým kapsám,
čas a snížení potřebné
odvedené práce na
polovinu znamená 55,– €/
hod. včetně odvodů a za
předpokladu, že tříčlenná
skupina vymění 40
kapes/hod. U větších filtrů
mohou úspory pracovní
síly i nákladů na kapsy
dále narůstat.
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Úspory nákladů na
údržbu a kapsy
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práce a nákladů 

na kapsy při výměně

za kapsy Dura-Life
představují  

4.195,– €
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Dura-Life zajišťuje nižší emise 
než standardní polyester

Úspory práce a nákladů na hadice
vzhledem k jejich méně častým výměnám

Každoroční úspory vzhledem
k nižšímu poklesu tlaku
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Progresívní technologie kapalinového 
tkaní zvyšuje životnost kapsy

Náklady na údržbu se prodloužením 
životnosti kapsy snižují

Energetické úspory vyplývají z nižšího 
poklesu tlaku

Dochází k vyšší účinnosti zachycování
drobných částic

Účinnost 99.9% pomáhá zajistit čistější 
a bezpečnější životní prostředí
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Průlom v technologii kapsových
filtrů: filtrační vložky Dura-Life.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny (7/2008)

www.donaldson.com  •  www.duralifebags.com

Donaldson. A všechno jde najednou lépe.

Kompletní řešení filtrace
Donaldson nabízí široké spektrum řešení pro

snižování energetických nákladů, zvyšování
produktivity a zajištění kvalitní výroby.  Pomáhá
chránit životní prostředí.

Filtrace stlačeného vzduchu, sterilní
filtrace, procesní filtrace, kondenzační
sušení, adsorpční sušení, ventily pro
odvod kondenzátu, systémy ekologické
likvidace kondenzátu, chladiče procesní
vody, separace vzduch / olej, odsávání a
filtrace prachu, kouře a olejové mlhy,
úprava atmosferického vzduchu a plynů,
průmyslová hydraulika

Komplexní servis filtrace
Komplexnost služeb speciálně zaměřených na

udržení špičkových parametrů Vaší výroby při
zachování nejnižších vlastnických nákladů.

Donaldson Europe B.V.B.A.
Research Park Zone • Interleuvenlaan 1
B-3001 Leuven • Belgium
Phone +32 (0)16 38 39 70 • Fax +32 (0)16 38 39 38
IFS-europe@emea.donaldson.com

Donaldson Filtration CR - koncern s.r.o.
Konevova 139 CZ–130 83 Praha 3 • Ceská republika
Phone +420 2 67 108 242 • Fax +420 2 67 108 243
IFS-cz@emea.donaldson.com • www.donaldson.com
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