
 

 

G&G filtration, s.r.o. 
 
 

A  Hviezdoslavova 901, 034 95 Likavka, SK  
E  info@ggfiltration.com   W www.ggfiltration.com  P  +420 777 177 944  

FIȘA TEHNICĂ 

Filtru local, cu regenerare automată cu ajutorul aerului comprimat  

local dust collector 

G&G Local JET 4-6-20-H 

RO/EN 

 număr comandă / order number      Local JET 4-6-20-H 

 variantă filtru / filter design       orizontal / horizontal 

 tip agent de filtrare / type of filter media     furtun de filtrare plat / flat filter hose 

 suprafață de filtrare / filter area      16,8 m2  

 suprafață element / single element area     0,7 m2 

 număr de furtunuri de filtrare / number of filter hoses   24 buc / 24 pcs. 

 lungime furtunuri de filtrare / length of filter hoses    2000 mm 

 tip de regenerare /  type of regeneration     JET system 

 consum de aer comprimat / compressed air consumption  3 Nm3 (4 bar)  

 rezistență termică / temperature resistance    150°C  

 container deșeuri / waste bin      retur transportor / back to the conveyor 

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

 capacitate de aspirație / suction power     3200 m3/h 

 presiune ventilator / fan pressure       2000 Pa 

 putere ventilator / motor power       3 kW 

 greutate filtru / filter weight       301 kg 

 material carcasă filtru / material      11 375 + Zn 
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RO 

Descrierea filtrului G&G Local JET  

Echipamentul de filtrare G&G Local JET este o unitate de filtrare, prevăzută cu regenerare automată a agentului de filtrare din material 
textil nețesut, cu ajutorul contracurentului de aer comprimat. Din experiența diferitelor proiecte cu folosirea unităților de filtrare locale, 

durata de viață a agentului de filtrare atinge peste 10.000 de ore de exploatare, fără necesitatea curățării manuale. Agentul de filtrare 
este reprezentat de furtunuri plate și netede, din material textil nețesut, cu greutatea superficială de 550 g/m2. Agentul de filtrare nu 
conține zone ondulate, în care ar avea loc depozitarea prafului și este foarte rezistent din punct de vedere mecanic, împotriva ruperii sau 

a străpungerii prin frecare. Valoarea particulelor reziduale de praf la ieșire se află în intervalul 1 - 3 mg/m3. Ventilatorul de aspirație poate 
fi prevăzut, la ieșire, cu un amortizor circular de zgomot, în scopul reducerii sarcinii de zgomot a echipamentului de filtrare. Eliminarea 

prafului este dirijată înapoi în fluxul materialului.  

Folosire 

Echipamentul de filtrare de tip G&G Local JET este destinat desprăfuirii locale a căilor de transport ale materialului, precum 
transportoare cu lanț, transportoare cu șurub și benzi transportoare. Praful captat cu ajutorul echipamentului de filtrare cade din filtru 
direct în zona transportorului cu aspirație. Filtrul G&G Local JET menține zona de deversare a transportorului într-o subpresiune ușoară, 
prevenind astfel răspândirea prafului în mediul înconjurător. Amestecul de praf din filtru cade înapoi în calea de transport a materialului. 
Echipamentul de filtrare G&G Local JET nu este prevăzut cu buncăr de praf. Amestecul de praf captat cu ajutorul echipamentului de 
filtrare este întotdeauna returnat în zona din care a fost aspirat. Echipamentul de filtrare G&G Local JET este format din serii modulare, 
care permit livrarea acestuia cu o putere de aspirație între 600 m3/h și 9 000 m3/h. Puterea echipamentului de filtrare este stabilită de 
către proiectant, în funcție de proiectul pentru care va fi folosit. Mărimea echipamentului de filtrare este diferită, în funcție de lărgimea 
transportoarelor supuse desprăfuirii, de putere și de concursul transportului materialului sau în funcție de performanțele transportului și 
de viteza benzilor transportoare. Puterea de aspirație a filtrului este asigurată de către un ventilator de aspirație radial, amplasat pe 
partea curată a filtrului.  

Variante de filtru 

Condiții de muncă privind filtrul G&G Local JET 

Echipamentul de filtrare este destinat filtrării aerului, cu temperatura între -30°C și + 80°C, în varianta fără izolație termică, respectiv 

până la 150°C, în varianta cu izolație termică. În varianta de bază, filtrul este destinat prafului exploziv, fiind prevăzut cu carcasă 

rezistentă și agent de filtrare antistatic. Filtrul nu este prevăzut cu membrană cu relief. Capacitatea de aspirare este stabilită prin 

coeficientul de solicitare a suprafeței de filtrare, pentru tipurile individuale de praf aspirat.  

Conectarea filtrului G&G Local JET la sursele de energie 

Energia electrică:  
Echipamentul de filtrare este prevăzut cu unitatea de comandă a procesului de regenerare și cu un ventilator de aspirație.  

 - Pentru unitatea de comandă a procesului de regenerare este necesară existența unei tensiuni de comandă de 230 V și 50 Hz 

(50 W)  

 - Pentru ventilator, vom avea nevoie de o tensiune de 400 V și 50 Hz. Ventilatorul are puterea de 0,75 kW 

Aerul comprimat:  

La echipamentul de filtrare trebuie să existe un racord de aer comprimat, cu parametrii 2 Nm3/h, p= 4,0 bar, uscat, filtrat, TRB +5°C 

  variantă filtru orizontal        variantă filtru vertical  
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