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FSB A CFS – FILTRAČNÍ STANICE BUBNOVÁ A CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ STANICE
Jedná se o okruhová filtrační zařízení určená k filtraci mnoha druhů kapalin znečištěných
mechanickými částicemi, jako je obrus při broušení, třísky při obrábění, okuje při tváření,
kaly při mycích a kalicích procesech a jiné. Průchodem kapaliny přes FSB a CFS se
provozní kapalina zbavuje kontaminace a je opět použitelná v technologickém procesu.
Obě zařízení projekčně zpracujeme dle individuálních parametrů a požadavků, jako je
průtočné množství, druh filtrovaného média, viskozita, požadovaná hloubka filtrace,
vstupní koncentrace, velikost a tvar filtrovaných nečistot.
Definitivní nastavení parametrů a konfiguraci vám připravíme na základě předaných
parametrů anebo vzorků kalů a kapalin k filtračnímu rozboru v naší zkušební laboratoři.
Zařízení navrhneme s optimálními zástavbovými rozměry a potřebnými komponenty
a bloky.
Příklad výrobní haly:
Centrální filtrační stanice

www.astos.cz
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FSB – FILTRAČNÍ STANICE BUBNOVÁ
Zařízení je navrženo pro komplexní řešení důkladné filtrace od jednoho výrobního stroje.
Základním komponentem FSB je pásový filtr bubnový (PFB; viz samostatný produktový
list), který může být namontován na zásobní nádrži se svodem čisté kapaliny pod pásem,
případně na stojanu vedle ní s odtokem čisté kapaliny do zásobní nádrže.
Do PFB je zaveden přívod znečištěné kapaliny od transportního čerpadla na výrobním
stroji. Kapalina se průtokem přes PFB zbavuje mechanických nečistot, které vynáší
mechanicky se posunující filtrační pás PFB.
Varianta se zásobní nádrží může být doplněna o zásobovací čerpadla, zařízení pro výnos cizích
olejů u vodních kapalin, automatické doplňování kapaliny, chladič, záchytnou nádrž atd.
Součástí může být i dodávka potrubních rozvodů čisté kapaliny zpět ke strojům, zpětná
větev se znečištěnou kapalinou do filtrace a kompletní řídicí systém. Obvyklé průtočné
množství zpracovávané FSB je do 500 l/min kapaliny na bázi vody.

MACHINERY

CFS

CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ STANICE

CFS – CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ STANICE
Zařízení je navrženo pro komplexní řešení důkladné filtrace od více výrobních strojů, celé
dílny nebo provozu s předpokládanými vyššími průtoky. Základními komponenty CFS
jsou pásový filtr bubnový (PFB; viz samostatný produktový list) a příslušná zásobní nádrž
včetně zásobovacích čerpadel.
Kapalina se průtokem přes jeden nebo několik PFB zbavuje mechanických nečistot,
které vynáší mechanicky se posunující filtrační pás každého PFB. Zásobní nádrž
může být doplněna o zařízení pro výnos cizích olejů u vodních kapalin, automatické
doplňování kapaliny, chladič atd. Pro kapaliny s vyššími objemy nečistot můžeme připojit
i sedimentační nádrž.
Součástí může být i dodávka potrubních rozvodů čisté kapaliny zpět ke strojům, zpětná
větev se znečištěnou kapalinou do filtrace, záchytná nádrž a kompletní řídicí systém.
Obvyklé průtočné množství zpracovávané CFS je do 10 000 l/min kapaliny na bázi vody.
Individuálně lze tuto hodnotu významně zvýšit, protože všechny komponenty je možné
multiplikovat.
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ASTOS Machinery a.s.
Selbská 18 | 352 01 Aš | CZ
Tel.: +420 354 401 065 | +420 354 401 034 | fax: +420 354 401 014
email: sales@astos.cz | www.astos.cz
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