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FIȘA TEHNICĂ 

filtru cu furtun cu regenerare duală, pentru rumeguș și celuloză 

dual regeneration hose filter for sawdust and cellulose 

G&G - JET VAC 375 

RO/EN 

 număr comandă / order number      JET VAC 375 

 suprafață de filtrare / filter area      375 m2 

 debit de aer / air flow        *1 45000 m3/h  *2  56250 m3/h  *3 67500 m3/h  

 tip agent de filtrare / type of filter media     furtun de filtrare D200  / filter hose D200 

 suprafață element / single element area     1,56 m2 

 tip de regenerare /  type of regeneration     regenerare duală: Sistem JET + scuturare cu vibrații  

 consum de aer comprimat / compressed air consumption  25 Nm3 (6 bar) 

 număr de furtunuri de filtrare / number of filter hoses   240 buc / 240 pcs. 

 material furtunuri de filtrare / material of filter hoses   antistatice / antistatic 

 îndepărtare deșeuri / disposal of waste     transportor cu lanț / chain conveyor 

 variantă EX / design for EX       pentru praf exploziv /  for explosive dust 

 flanșă de conexiune / inlet flange      2x 650x1250 (mm) 

 flanșă de ieșire / output flange      600x1800 (mm) 

 lungime - lățime - înălțime / width - length - height    2232 / 8810 / 5936 (mm) 

 greutate filtru / filter weight       1475 kg 
 

 debit de aer prin filtru, pentru diferite materiale       *1 45000 m3/h   praf fin din lemn, la polizare  

 ventilatorul nu este inclus / the fan is not included    *2 56250 m3/h  rumeguș din plăci presate  

           *3 67500 m3/h  rumeguș brut din lemn masiv  
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FIȘA TEHNICĂ 

RO 
Descriere 

Echipamentul de filtrare G&G JET VAC (filtru cu subpresiune pentru rumeguș și celuloză și regenerare cu aer comprimat) este destinat 
aplicațiilor de filtrare centrală a rumegușului, a prafului textil și a celulozei. Specificul echipamentului de filtrare G&G JET VAC este 

varianta cu subpresiune. Aceasta înseamnă că ventilatorul este amplasat după unitatea de filtrare, în calea aerului filtrat. Ventilatorul 
este folosit cu eficiență ridicată. De obicei este prevăzut cu comanda rotațiilor cu ajutorul unui invertor de frecvență, în funcție de 
tehnologia utilizată în mod activ. Varianta constructivă standard a filtrului folosește furtunuri antistatice cu diametrul de 200 mm. 

Furtunurile de filtrare sunt introduse în coșuri din sârmă. Echipamentul de filtrare este destinat filtrării prafurilor explozive Echipamentul 
este prevăzut cu membrane de siguranță, pentru eliminarea presiunii în afara echipamentului de filtrare. Echipamentul de filtrare este 

prevăzut cu un sistem de regenerare a agentului de filtrare cu ajutorul impulsurilor de aer comprimat și cu scuturare prin vibrații. Filtrul 
este livrat în varianta standard, cu alimentator rotativ pentru îndepărtarea amestecului de praf. Echipamentul de filtrare poate fi amplasat 
pe construcția de susținere din oțel. 

Durata de viață a agentului de filtrare 

Durata de viață garantată pentru furtunurile de filtrare este de minim 2 la 3 ani de funcționare a filtrului. În timpul exploatării unității de 

filtrare, nu este necesară curățarea manuală a agentului de filtrare. Garantăm o durată lungă de viață a agentului de filtrare și costuri 
reduse pentru înlocuirea acestuia. Agentul de filtrare este un material textil nețesut, cu rezistență mecanică ridicată, în variantă 
antistatică, cu greutatea specifică de 500 g/m2. Furtunurile de filtrare cu diametrul de 200 mm sunt amplasate în poziție verticală în 

cadrul unității de filtrare, cu ajutorul unor coșuri din sârmă. Regenerarea filtrului este amplasată pe secțiunea curată a fi ltrului, în partea 
superioară a unității de filtrare. 

Aplicații ale echipamentului de filtrare 

Echipamentul de filtrare G&G JET VAC este folosit pentru cele mai complexe aplicații de aspirare a rumegușului și a prafului cu fibre, 
pentru unități cu regim de lucru continuu, cu pauze minime. Echipamentul de filtrare este prevăzut cu o comandă a capacității  de 

aspirare, în funcție de folosirea utilajului. Echipamentul de filtrare este regenerat prin impulsuri de aer comprimat, în timpul exploatării și 
în cazul funcționării până la oprire, la scoaterea din funcțiune a filtrului. Filtrul este recomandat pentru unități în care avem nevoie de 

capacitate ridicată a echipamentului de filtrare și de pierderi de presiune stabile. 

Condiții de muncă filtru G&G - JET VAC 

Echipamentul de filtrare este destinat filtrării aerului cu temperatura între -30°C și + 80°C, în varianta fără izolație termică. În varianta de 
bază, filtrul este destinat pentru praf exploziv. Capacitatea de aspirare este stabilită prin coeficientul de solicitare a suprafeței de filtrare, 

pentru tipurile individuale de praf aspirat: Praf fin din lemn la polizare, rumeguș la așchierea plăcilor presate, rumeguș la așchierea 
lemnului masiv. 

Îndepărtarea deșeurilor din filtru 

Deșeurile din echipamentele de filtrare sunt îndepărtate cu ajutorul unui transportor cu lanț - redler. Acest mod de îndepărtare a 

deșeurilor elimină formarea bolților, în interiorul buncărului de golire a echipamentului de filtrare. 
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