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Pásový filtr bubnový je zařízení určené k filtraci mnoha druhů kapalin znečištěných 
mechanickými částicemi, jako jsou obrus při broušení, třísky při obrábění, okuje při 
tváření, kaly při mycích a kalicích procesech a jiné. Principem této filtrace je zachytávání 
nečistot na povrchu filtrační tkaniny, přes kterou protéká znečištěná kapalina. Filtrační 
tkanina se odvíjí ze zásobní role a je uložena na unášecím pletivovém pásu. K němu je 
přitlačována párem přítlačných kol, která zároveň zamezují úniku kapaliny mimo filtr. 
Nečistoty z kapaliny se usazují na filtrační tkanině a vytvářejí vrstvu kalu nazývanou 
filtrační koláč (FK).

Výhody PFB:

 ■ Postupným zahlcováním pórů filtrační tkaniny a zahušťováním nečistot dochází 
i k záchytu částic s menší velikostí, než jsou póry filtrační tkaniny.

 ■ V okamžiku, kdy je FK nasycen natolik, že už nedokáže propustit protékající množství 
kapaliny, dochází ke zvyšování hladiny v nádobě. Tím se zvyšuje hydrostatický tlak 
a dochází k propouštění další kapaliny přes filtrační tkaninu. V okamžiku, kdy se stane FK 
zcela nepropustným, se hladina kapaliny zvýší tak, že sepne hladinový spínač, který spustí 
posuv pletivového pásu a ten automaticky přisune potřebné množství čisté filtrační 
tkaniny. Tím se obnoví průtok kapaliny a začne se tvořit nový FK. Znečištěná tkanina s FK 
je vysunována z PFB a padá do nádoby na odpad.

 ■ Zásobní role tkaniny je snímána hlídačem svitku.

 ■ Zařízení lze doplnit stírací lištou, která očistí filtrační tkaninu od hrubých nečistot.
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TYP FILTRU

jmenovitý 
průtok 

kapaliny do 
VG5*

A 
šířka pásu

B 
šířka uložení

C 
délka uložení

D 
celková délka

E 
celková výška

F 
celková šířka

G 
připojení nátoku

[l/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [coul]

PFB100.04 100 400 568 522 698 611 860 1 1/2"

PFB150.06 150 600 768 522 698 611 1060 1 1/2"

PFB250.06 250 600 768 762 998 901 1060 1 1/2"

PFB450.10 450 1000 1168 762 998 901 1460 1 1/2"

PFB700.08 700 800 968 1165 1470 1320 1260 3"

PFB1000.10 1000 1000 1168 1165 1470 1320 1460 3"

PFB1600.15 1600 1500 1668 1165 1470 1320 1820 3"

PFB2200.20 2200 2000 2168 1165 1470 1320 2460 3"

Vyrábíme ucelenou řadu pásových 
bubnových filtrů pro průtok znečištěné 
kapaliny od 100 l/min až po 2200 l/min. 
Filtry mohou být navrženy jako samostatně 
stojící nebo mohou být instalovány na 
zásobní nádrže.

Základní parametry pro stanovení typu 
filtru a filtračního pásu jsou: filtrované 
médium, vstupní koncentrace, velikost a tvar 
filtrovaných nečistot, propustnost filtračního 
pásu a jemnost filtru.

Jmenovitý průtok v tabulce uvádíme jako 
střední hodnotu počítanou pro kapaliny na 
bázi vody. Optimální řešení vám připravíme 
na základě předaných parametrů anebo 
vzorků kalů a kapalin k filtračnímu rozboru 
v naší zkušební laboratoři.

* Filtrační textilie 70g/m2, filtrační hloubka 35 μm
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