
Patronové a kapsové 
prachové filtry



 

Jedinečná technologie
  Dění ve světě filtrace vzduchu se točí kolem 
firmy Donaldson. Jako celosvětový lídr v tomto 
oboru se zabývá filtrací již více než 90 let, usiluje 
trvale o vývoj takových filtrů, které předčí všechny 
ostatní. Naše inovované výrobky vytvářejí nové 
standardy v technologii kapsových a patronových 
filtrů. 
Firma Donaldson nabízí kompletní spektrum filtrů 
pro zachycení téměř jakýchkoli prachových čás-
tic, kouře a olejových par.

Výkonnost prachových 
filtrů firmy Donaldson 
  Filtrační kapsy a patrony firmy Donaldson 
udržují filtrační jednotky na špičkovém výkonu a 
zároveň podstatně snižují náklady na energii. 
Zejména náš filtrační materál Dura-Life® a naše 
patentované filtrační patrony Ultra-Web®  s fil-
tračním mediem tvořeným nanovlákny se nachází 
díky svému výkonu a životnosti daleko před všemi 
ostatními. Pokud jde o filtrační media Donaldson 
Dura-Life® and Ultra-Web®, neexistuje žádné 
další, které by se jim rovnalo svým výkonem a 
hodnotou. Vysoce výkonné filtrační medium firmy 
Donaldson vydrží déle a je extrémně účinné – to 
znamená nákup a výměnu méně filtrů a nižší pro-
vozní náklady během provozu.

Filtry Donaldson jsou bez konkurence

Prachový filtr Downflo® Oval 1

Filtr olejových mlh Dryflo®

Modulární válcový hadicový filtr

Prachové filtry Donaldson Vám nabízejí

  Větší povrchové zatížení

  Zachycování submikronových nečistot
  Dokonalejší uvolňování prachové vrstvy
  Nižší energetické náklady
  Vyšší účinnost čištění

  Nižší náklady na množství procházejícího  
  vzduchu (m³/h) 



Průlom ve filtrační technologii 

  Moderníní technologie splétání vodním  
  paprskem zvyšuje životnost filtračních hadic

  Snížení nákladů na údržbu díky delší   
  životnosti filtrů 

  Energetické úspory vyplývají z nižší tlakové  
  ztráty

  Účinnější zachycování menších částic

  Účinnost 99,9% vede k čistšímu a   
  bezpečnějšímu životnímu prostředí

  Vydrží 2 - 3x déle než běžné polyesterové  
  filtrační materiály

Běžné polyesterové hadice jsou tkány pomocí jehel, což 
vytváří větší póry, kterými proniká prach do struktury tkani-
ny, brání čištění a snižuje životnost filtračního média.
Filtrační hadice Dura-Life® jsou vyráběny unikátním tech-
nologií splétání vláken vodním paprskem, tím dochází k 
vytváření menších pórů umožňujících lepší čištění a zvýše-
ní životnosti filtračního media.

 Technologie Dura-Life®

  Špičkové filtrační médium které zachycuje  
  submikronové a větší částice

  Médium, které zachytí prach na povrchu a  
  podporuje samočištění

  Lepší pulzní čištění a nižší stabilizovaná tla 
  ková ztráta

  Vydrží až 2x déle než běžné filtry

  Výsledkem je čistší vzduch, delší životnost  
  filtru a vyšší úspory nákladů

1 mikrometr = 0,001 mm

Charakteristickým rysem našich filtračních patron Ultra-
Web® je filtrační technologie s využitím nanovláken.  
Využívá vrstvu vláken, která mají průměr  0.2 až 0.3 
mikrometrů k zachycování kontaminantů o velikosti menší 
než 1 mikrometr. Na médiu s nanovlákny se prachové 
částice rychle usazují na filtračním povrchu a vytvářejí 
tenkou a prodyšnou vrstvu, bránící průniku prachu. Filtrační 
patrony Ultra-Web® tak dosahují nejvyšší účinnosti filtrace 
při eliminaci předčasného ucpávání a umožňují uvolňování 
vrstvy prachu během cyklu čištění filtru. 

10 mikrometrů 
sm s celulózy a synte-

tických vláken

600 X

10 mikrometrů  filtra ní 
médium celulóza

10 mikrometrů       
technologie nanov-

láken

600 X600 X

 Technologie Ultra-Web®

Dura-Life® – Průlom v technologii tkaninových filtrů

Ultra-Web® – Unikátní technologie filtračních patron

Jehličkovaný 
plstěnec

Materiál splétaný 
vodním paprskem



Možnosti filtračních patron

Poznámka:  
Na přání lze dodat všechny filtrační patrony v nerezovém provedení.
a) Technologie nanovláken poskytuje až desetkrát vyšší počáteční účinnost filtrace než je tomu u konvenčních médií díky 
využití unikátní vrstvy submikronových vláken na povrchu média.
b) Membrána Tetratex®ePTFE sestává z milionů malých, náhodně propojených vláken, která vytvářejí extrémně malé póry 
odpuzující vodu a přitom dovolující průchod vzduchu a vlhkosti obsažené v páře. 

* Kevlar/Nomex jsou registrované ochranné známky E.I. Dupont de Nemours & Co., Inc.

Ultra-Web® Fibra-Web® Ultra-Web®

Spunbond
Torit-Tex™

Nosné medium Celulóza Syntetický materiál Kalandrovaný 
netkaný polyester

Kalandrovaný 
netkaný polyester

Kvalitnější uvolňování částic Nanovlákno(a) Nanovlákno(a) Nanovlákno(a) Membrána Tetratex® 
PTFE(b)

Klasifi kace BIA (1) M M M M

Provozní účinnost 99,999% pro částice 
0.5 mikronu

99,999% pro částice 
0.5 mikronu

99,999% pro částice 
0.5 mikronu

99,999% pro částice 
0.5 mikronu

Omyvatelnost 1-krát  Až 3-krát 1-krát  Vícekrát

Maximální pracovní teplota 65° C / 150° F 65° C / 150° F 93° C / 200° F 93° C / 200° F

Otěruvzdornost Dobrá Výborná Výborná Výborná
Chemická odolnost.
Volitelně se samozhášecí přísadou (FR).
Volitelně vodivé medium (2)/zemnící element (3)

Vcelku dobrá

(3)

Dobrá

-
(3)

Výborná
-
(2)/(3)

Výborná
-
(2)/(3)

Specifi cké vlastnosti Nejvyšší účinnost, 
srovnatelná s mem-
bránou, za mnohem 
nižší cenu.

Hluboké plizování 
umožňuje dokonalé 
pulzní čištění částic 
obsahujících vlákna 
a aglomeračních 
částic.

Hluboké plizování 
umožňuje dokonalé 
pulzní čištění částic 
obsahujících vlákna 
a aglomeračního 
prachu. Vysoká 
účinnost obdobná 
produktům s mem-
bránou za mnohem 
nižší cenu. 

Hluboké plizování a 
hladká hydrofobní 
membrána PTFE nej-
novjaího provedení 
zajiaeuje dokonalé 
uvolnování 
částic.

Odvětví Metalizace, farma-
ceutický průmysl, 
tepelné nanášení, 
svařování.

Broušení kompozitů, 
zpracování potravin, 
manipulace s obilni-
nami, leštění kovů, 
farmacie, textil, 
dřevo.

Tryskání, broušení 
a leštění, práškové 
lakování.

Chemické procesy, 
zpracování potravin, 
všeobecný průmysl.

Aplikace Vynikající účinnost 
na okolní vzduch 
znečištěný extrémně 
jemným prachem 
bez částic vláken 
a některé druhy 
abrazivního prachu. 
Vysoká účinnost fi l-
trace u velmi malých 
částic do 1 mikronu.

Vynikající účinnost 
pro fi brózní a nefi b-
rózní prachy a/nebo 
pro aglomerativní 
prach.

Výborná účinnost 
pro okolní, extrémně 
jemný, fi brózní a 
aglomerativní prach. 
Vysoká účinnost 
fi ltrace pro velmi 
jemné prachové 
částice <1 mikron.

Zvláště doporučené 
pro chemické proce-
sy, potravinářství a 
průmyslové procesy, 
kdy kontaminace 
produktů musí být 
minimalizována. 
Vynikající účinnost 
pro vlhký, hygrosko-
pický nebo aglomera-
tivní prach.

Typy prachu Křemičitý prach, 
kovový prach, meta-
lurgické prášky, kouř 
od svařování. 

Keramika, bavlna, 
skelná vlákna, tabák. 

Saze, pigmenty 
barev, barviva, 
chemické přísady, 
umělé hmoty.

Dextróza, mouka, 
škrob, cukr, syro-
vátka.



1) BIA M garantuje maximální stupeň prostupu 0,1% částic o velikosti mezi 0,2 až 
2 μm. BIA L garantuje maximální stupeň prostupu 1% částic o velikosti mezi 0,2 až 2 μm.
2) Při manipulaci s výbušným prachem jsou nutné vodivé filtrační elementy. Tyto elementy mají antistatické medium (max. 
108 o h m ů ) a jsou zemněny kovem (max. 106 o h m ů ). Tyto elementy mohou být použity pro prach s MIE < 3 mJ.
3) Filtrační elementy jsou zemněny kovem. Tyto elementy mohou být použity pro prach s MIE > 3 mJ.

Filtry s nanovlákny Zvláštní filtry Běžné filtry

Torit-Tex 
HCD™

Kevlar*/
Nomex*

Thermo-
Tek™

Dryflo® WSO Vibra Shake™ Cellulex™

Netkaný 
kalandrovaný polyes-
ter sycený uhlíkem

Syntetický materiál Syntetický materiál Syntetický materiál Polyester, sklo Celulóza Celulóza 

Membrána Tetratex® 
PTFE(b)

- - - - - -

M - L - - L L

99,999% pro částice 
0.5 mikronu

99.99 %  pro 
částice 1-10 mikronu

99,99% pro částice 
1.0 mikronu

98 % pro částice 
1.8 mikronu

-

-

99,999% pro 
částice 0.5 mikronu

99,99% pro částice 
0.5 mikronu

Vícekrát Ne Až 3-krát Ne Ne Ne Ne

135° C / 275° F 177° C / 350° F 135° C / 275° F 65° C / 150° F 43° C / 110° F  65° C / 150° F 65° C / 150° F

Výborná Výborná Výborná Není Není Dobrá Dobrá 

Výborná
-

-

Dobrá

-

-

Výborná
-
(3)

Poměrně dobrá
-

-

Dobrá

-

-

Poměrně dobrá
-

-

Poměrně dobrá

(3)

Antistatické medium 
s certifi kovaným 
měrným odporem 
menším než 108 
ohmů.

Speciální těsnění 
a lepidla zajišťují 
kompaktnost a vzdu-
chotěsnost spojení.

Vynikající chemická 
odolnost - pouze v 
provedení z nerezové 
oceli. 

Filtr na vstupní 
části shlukuje drobné 
kapénky do velkých 
kapek.

Patentovaný spojo-
vací systém stabili-
zuje strukturu pórů 
pro optimální výkon. 
Vyvinut pro olejové 
páry s kouřem a tep-
lem vytvářené mlhy. 

Vstupní fi ltr zachytí 
hrubší částice.

Vyšší výkon díky 
unikátní kombinaci 
velikosti vláken a 
jejich rovnoměrné-
ho uložení.

Chemické procesy, 
všeobecný průmysl, 
farmacie, buničina a 
papír.

Chemické procesy, 
všeobecný průmysl.

Výroba cementu, 
chemické procesy, 
metalurgie, farma-
cie.

Kovodělný průmysl Kovodělný průmysl Broušení a leštění, 
vyprazdňování 
pytlů.

Náhrady, lepší než 
plstěná, tkaninová, 
bavlněná a podob-
ná média.

Aplikace, kde mohou 
být nebezpečné elek-
trostatické náboje a 
při vyšších teplotách 
do 135°C / 275°F.

Metalurgické, che-
mické a průmyslové 
procesy. Aplikace 
při vyšších teplotách 
do 177°C / 350°F.

Metalurgické, che-
mické a průmyslové 
procesy. Aplikace při 
vyšších teplotách.

Obrábění za mokra. Dělení kovů, 
broušení, tváření.

Vyšší účinnost a 
jednodušší údržba 
při aplikacích, 
kde jsou běžně 
užívány kazetové 
fi ltry. Přerušované 
zátěžové aplikace a 
obrábění.

Aplikace se suchý-
mi, hrubými části-
cemi. Ekonomická 
náhrada za fi ltry 
pro operace s pře-
tlakovými nebo 
cyklickými fi ltry 
(nezávislé na tlako-
vé ztrátě).

Uhlí, umělé hmoty, 
práškové materiály, 
upravované po-
traviny. 

Cement, uhlí/koks, 
inkoust, pigmenty 
barev. 

Uhelný prach, cement, 
částice uvolňované 
při vytloukání odlitků, 
kovový prach, pra-
chové částice z otrys-
kávání, z vysoušení 
silikagelu.

Ve vodě rozpustné 
oleje bez přísad, 
polosyntetická a 
syntetická chladiva.

Kouř z oleje. Broušení kovů, 
uhelný prach, 
grafi tový prach.

Různé



Dura-Life® Dura-Life® Nomex Tetratex® Standard 
Polyester

Složení Polyester Aramid Různá základní media 
jako polyester, polypro-
pylen, homopolymer 
acryle, polyamid, PPS, 
skelné vlákno

Polyester

Provedení Splétání vodním paprskem Splétání vodním paprskem Membrána Tetratex® 
ePTFE

Ovinutá plst

Klasifikace BIA (1) - - M M
Max. trvalá pracovní teplota 135° C / 275° F 180° C / 356° F až do 150° C / 302° F 135° C / 275° F
Maximální provozní teplota (za sucha) až do 150° C / 302° F 200° C / 392° F 180° C / 356° F 150° C / 302° F
Otěruvzdornost Výborná Výborná Až velmi dobrá Výborná
Odolnost vůči kyselinám Velmi dobrá Dobrá Až velmi dobrá Velmi dobrá
Odolnost vůči louhům Velmi dobrá Dobrá - Velmi dobrá
Nabízené možnosti:
 Ožehnutý povrch
 Epitropická - antistatická úprava (2)
 Oleofobická úprava

-

Ano
Ano

-

-

-

-

Ano
-

Ano
Ano
Ano

Odvětví Široká odvětví zahrnu-
jící fi ltraci prostředí v 
potravinářství, farmacie, 
zpracování kovů, sléváren-
ství, těžba nerostů, výroba 
umělých hmot, atd.

Zpracování nerostů včetně 
sušení, výroba asfaltu, 
cementu a hořlavin.

Farmaceutický průmysl, 
potravinářství, výroba 
pigmentů a barviv, 
kovů, spalování odpa-
du, výroba cementu.

Potravinářství, obil-
nářství, zpracování 
dřeva.

Aplikace Prvotřídní medium pro 
většinu velkých skříňových 
fi ltrů a aplikací odvodu 
spalin umožňující zvýšení 
účinnosti, nižší provozní 
delta p a delší životnost.

Vysokoteplotní fi ltrace 
při vyšší účinnosti, nižší 
provozní delta P a delší 
životnost.

Vysoko a nízko tep-
lotní aplikace, kde je 
požadována vyšší účin-
nost a delší životnost.

Odprášení okolí, 
obtěžující pracho-
vé aplikace.

Typy prachu Mouka, cukr, škrob, 
cement, léčiva, minerály, 
kovy, tryskání, tabákový 
odpad, saze, polymery, 
atd. 

Minerály, cement, slinek, 
vápenec a polétavé 
popílky

Pigmenty, chemikálie, 
polétavé popílky, oxidy 
kovů, léčiva

Potaviny, obilí, 
dřevo a hrubozrné 
minerály atd.

Možnosti tkaninových filtrů

1) BIA M garantuje maximální stupeň prostupu 0,1% částic o velikosti mezi 0,2 až 
2 μm. BIA L garantuje maximální stupeň prostupu 1% částic o velikosti mezi 0,2 až 2 μm.
2) Při manipulaci s výbušným prachem jsou nutné vodivé filtrační Vložky. Vložky mají antistatické medium (max. 108ohmů). 
Tyto hadice mohou být použity pro prach s MIE < 3 mJ. 



Polypropylene Homopolymer 
Acrylic
(Dralon)

Polyimide (P84) PPS (Ryton)

Polypropylene Homopolymer 
Acrylic

Polyimide Polyphenylene 
sulphide

Ovinutá plst Ovinutá plst Ovinutá plst Ovinutá plst

L - - -

100° C / 212° F 140° C / 284° F 260° C / 500° F 190° C / 374° F
110° C / 230° F 150° C / 302° F 300° C / 572° F 230° C / 446° F
Výborná Dobrá Velmi dobrá Dobrá
Výborná Dobrá Velmi dobrá Výborná
Výborná Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá

Ano
Ano
-

Ano
Ano
Ano

Ano
-

-

Ano
-

-

Chemický průmysl 
a agrochemie.

Potravinářství, 
zpracování nerostů a 
chemikálie.

Spalování průmys-
lového a obecního 
odpadu, kotle na 
spalování uhlí nebo 
dřeva, tavení kovů 
atd.

Spalování průmys-
lového a obecního 
odpadu, kotle na 
spalování uhlí nebo 
dřeva, tavení kovů 
atd.

Nízkoteplotní apli-
kace s přítomností 
kyselin a silných 
louhů. Galvani-
zace.

Sušení a nízkoteplot-
ní zakouřený plyn, 
kde je přítomná 
vlhkost a/nebo 
zásady.

Vysokoteplotní 
zakouřený plyn, kde 
mohou být částečně 
přítomny vlhkost 
a kyselinotvorné 
komponenty.

Vysokoteplotní 
zakouřený plyn, kde 
mohou být částečně 
přítomny vlhkost 
a kyselinotvorné 
komponenty.

Hnojiva, soda, 
popel atd.

Vápenec, sádra, 
uhlí, polétavý popel 
a asfalt.

Polétavý popel a 
oxidy kovů.

Polétavý popel a 
oxidy kovů.

Membrány Tetratex®ePTFE
  Unikátní mikrostruktura membrány Tetratex 
ePTFE sestává z milionů drobných, náhodně propo-
jených vláken, která vytvářejí účinné póry, jež jsou 
mnohonásobně menší, než lze vidět prostým okem. 
Výsledkem je, že Tetratex odpuzuje vodu a zachy-
cuje velmi jemné částice a přitom umožňuje volný 
průchod vzduchu a statického náboje membránou.
Tetratex představuje povrchovou filtrační mem-
bránu ePTFE, laminovanou do tkaného materiálu 
a plstí. Působí již sama o sobě jako primární 
vrstva prachu bez požadavku na její vytvoření 
před zahájením a nebo v průběhu provozu. 
Omezením prostupu i velmi jemných částic chrání 
Tetratex nedotčenost spodních vrstev filtračního 
media při udržování optimálního průtoku vzdu-
chu při nižší tlakové ztrátě. 
 
Epitropická – permanentně 
antistatická vlákna
  Epitropická vlákna jsou polyesterová vlákna 
impregnovaná na vnějším povrchu vodivým 
uhlíkem. Pokud jsou ve směsi s běžnými polyester-
ovými vlákny, zajišťují úroveň elektrického odporu 
pod 1x108 ohmů. Tím jsou splněny požadavky 
ATEX na antistatický meteriál. Epitropický polyes-
ter má stejnou tepelnou a chemickou odolnost 
jako běžný polyester.

Oleofobní úprava
  Oleofobní úprava má svoje specifické využití 
v případě, že prach je s obsahem oleje nebo se 
jedná o prach v prostředí s vyšším obsahem 
vlhkosti. Využitím této úpravy se v mnoha 
případech podstatně zlepší uvolňování prachové 
vrstvy a předchází se předčasnému zanášení 
pórů a tím i prodloužení životnosti media a 
udržování nižší tlakové ztráty na filtru.
Tyto úpravy lze aplikovat na materiály Polyester 
a Dralon a také v případech, kdy medium obsa-
huje antistatická vlákna. Hodí se také pro mechan-
ickou úpravu povrchu. Ani podmínky rosného 
bodu a praní v teplé vodě nemají na tuto úpravu 
žádný vliv a její stálost zůstává i nadále bez 
jakékoli změny.

Materiál splétaný Zvláštní filtry Běžné filtry 
vodním paprskem



 Donaldson. A všechno jde najednou lépe.

 Kompletní řešení filtrace
   Donaldson nabízí široké spektrum řešení pro 
snižování energetických nákladů, zvyšování pro-
duktivity a zajištění kvalitní výroby.  Pomáhá chrá-
nit životní prostředí.

 Filtrace stlačeného vzduchu, sterilní filtrace, pro-
cesní filtrace, kondenzační sušení, adsorpční 
sušení, ventily pro odvod kondenzátu, systémy 
ekologické likvidace kondenzátu, chladiče proces-
ní vody, separace vzduch / olej, odsávání a filtra-
ce prachu, kouře a olejové mlhy, úprava atmosfe-
rického vzduchu a plynů, průmyslová hydraulika

 Komplexní servis filtrace
   Komplexnost služeb speciálně zaměřených 
na udržení špičkových parametrů Vaší výroby při 
zachování nejnižších vlastnických nákladů.

Jsme zde k Vašim službám
  Poskytování nejmodernějších filtračních médií s nej-
delší životností je pouze jednou z předností firmy 
Donaldson.  Pokud jde o podporu zákazníka, žádný jiný 
výrobce filtrů se nevyrovná technickým a technologickým 
zkušenostem a nabízeným možnostem firmy Donaldson. 
Spolehněte se, že Vám firma Donaldson pomůže vybrat 
nejlepší filtrační médium pro Vaše aplikace.

  Výběr filtru  Je možno vybírat ze stovek druhů, 
firma Donaldson nabízí nejširší výběr filtračních médií, z 
nichž každé je vyvinuto pro specifickou aplikaci.
  Expertní podpora  Místní poprodejní servis 
zástupců a specialistů firmy Donaldson pomáhá zákaz-
níkům s výběrem filtračních médií podle požadavků na 
jejich aplikace a zajišťuje rychlé dodání.

  Doplňování výrobk   Filtry Donaldson jsou na 
skladě a jsou dodávány co nejrychleji. Naše distribuční 
centrály zajišťují, aby se na místo určení dostaly bez 
jakéhokoli zdržení. 
  Snadná dosažitelnost  Rádi Vám pomůžeme 
po zavolání na zákaznický servis nebo nás najdete na   
HYPERLINK „http://www.donaldson.com“ 

Další služby
  Údržba
  Uvádění do provozu
  Zjišťování exhalací
  Měření exhalací

Komplexní servis v oblasti filtrace

 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@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@donaldson.com • www.donaldson.com
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