Więcej warstw, większa pojemność, większy przepływ powietrza!

NIŻSZE KOSZTY
FILTRÓW

WIĘKSZA
PRODUKTYWNOŚĆ

MNIEJ
ODPADÓW PRODUKCYJNYCH

NIŻSZE
KOSZTY ODPADÓW I ENERGII

NIŻSZE
KOSZTY UTRZYMANIA

BEZPIECZNIEJSZE
ŚRODOWISKO PRACY

NASZ WKŁAD
W ZYSKI KLIENTA
Nie sposób przecenić korzyści ze stosowania
filtrów Columbus. Można ich używać w każdych
warunkach i w każdym zakładzie lakierniczym.
W niektórych przypadkach konieczna jest
niewielka korekta – dla nas to żaden problem.
Nie są wymagane żadne dodatkowe nakłady –
zapewniamy pełne dostosowanie do potrzeb
klienta i rozwiązanie wszystkich związanych z tym
kwestii.
Wielowarstwowa budowa naszego filtra stanowi
o jego unikalnym charakterze. Wiele warstw oznacza
większą głębokość, większą pojemność i stały
optymalny przepływ powietrza. Dokładną zasadę
działania można poznać, czytając nasz prospekt.
Masz jakieś pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
Służymy pomocą.

Więcej warstw, większa pojemność, większy przepływ powietrza!

Duża pojemność
Moc filtra Columbus wynika z jego unikalnej konstrukcji – główna cecha do
duża liczba warstw filtrujących. Dużą pojemność uzyskuje się dzięki
optymalnemu rozłożeniu obciążenia na całej głębokości, pozwalającemu
wykorzystać wszystkie warstwy.
W efekcie filtry można wymieniać znacznie rzadziej niż dotąd.

POJEMNOŚĆ W KG/M2
Columbus
Filtr kartonowy

Włókno szklane

Wymiana filtra

Czas

Każda wymiana filtra oznacza
konieczność wstrzymania produkcji.
Traci się w ten sposób cenny czas!

Wysoka skuteczność
Unikalna struktura filtra Columbus zapewnia nie tylko bardzo dużą
pojemność, ale także skuteczność zatrzymywania rzędu 96-98%.
Filtry Columbus, wyposażone w syntetyczną warstwę tylną,
zapewniają wydajność do 99,9%!
Oznacza to, że filtr zatrzymuje wszystkie cząsteczki farby,
zapobiegając ich przedostaniu się do kanału wentylacyjnego,
wentylatora lub otoczenia.
Columbus

Włókno szklane

Filtr kartonowy

Filtr kartonowy

Filtr Columbus gwarantem doskonałego przepływu powietrza
w każdym zakładzie lakierniczym.
Unikalna konstrukcja warstw zapewnia optymalny ciągły przepływ
powietrza w trakcie całego okresu eksploatacji filtrów.
Pozwala to utrzymać w doskonałym stanie miejsce, w którym
wykonywane jest malowanie natryskowe.

Włókno szklane

Columbus

Opór / przepływ powietrza

Optymalna regulacja przepływu powietrza

Czas

Ekologiczny i bezpieczny
Niski opór zmniejsza zużycie energii, a w konsekwencji emisję CO2.
Do produkcji filtrów używany jest papier makulaturowy możliwie
najwyższej jakości. Wydłuża to okres użytkowania filtrów Columbus
i ogranicza do minimum skutki środowiskowe ich stosowania. Popiół
powstały ze spalania odpadów filtra to zaledwie 2% objętości
pierwotnego produktu. Filtr Columbus odpowiada ponadto
wymaganiom obowiązujących przepisów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa (certyfikat F1). Co więcej, jest to
jedyny tego typu produkt, który spełnia wymogi ustawowe określone
w dokumencie AI-19!
Efektem końcowym jest bezpieczna, niezagrażająca środowisku
przestrzeń robocza!

Columbus

Koszty energii

Inne filtry

Co oferujemy?
SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE
Samochody
ciężarowe i autobusy

Samochody
osobowe

Przemysł metalowy
i budownictwo

Przemysł
drzewny

Lotnictwo

Filtry Columbus można stosować
w każdych warunkach – to nie slogan, a
potwierdzony w praktyce fakt!

1

Badanie u klienta pozwala dobrać optymalny filtr
Każdy proces powlekania jest wyjątkowy. Dobór właściwego filtra zależy od różnych
istotnych czynników. Nasi specjaliści przeprowadzą badanie na miejscu i udzielą
Państwu indywidualnej porady!

2 Do dzieła! Chętnie odwiedzimy Państwa, aby zainstalować
filtry.
Na miejscu udzielimy wszelkich informacji na temat
praktycznego stosowana naszych filtrów. Filtry Columbus
sprawdzają się niemal w każdej instalacji. Czasami konieczna
jest niewielka korekta, której niezwłocznie dokonamy. Nie
będą wymagane żadne dodatkowe nakłady, a z efektów
będzie można korzystać od razu!

3 Nieustannie służymy profesjonalną radą i wsparciem.
Nasza pomoc nie kończy się wraz z dostawą filtrów;
udzielamy również rad na temat możliwie najbardziej
efektywnego ich wykorzystania w danych warunkach. Rady
dotyczą na przykład przełączania modułowego. Umożliwia
ono włączanie filtrów faktycznie wysyconych, co pozwala
w pełni wykorzystać pojemność każdego filtra. Efektem
końcowym jest większa efektywność!

Śmiało!
Gwarantujemy natychmiastowe korzyści z tytułu obniżonych
kosztów i większej wydajności! Służymy pomocą.
Tel/fax. + 48 22 672 56 04
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