
پکصا طراح و سازنده کارآمدترین سیستم های فیلتراسیون مطابق با آیین نامه های زیست محیطی داخلی و بین المللی است. بگ فیلترهای 
پکصا به صورت مدوالر طراحی می شوند که با انعطاف پذیری زیاد امکان حمل اقتصادی، نصب در فضاهای محدود، راه اندازی و سرویس 
آسان را فراهم می آورد. هر یک از مدول ها به صورت کامال اسمبل شده و آماده برای نصب تحویل داده شده و کافی است هر تعداد مدول 

مورد نیاز در کنار هم قرار گرفته و به هم پیچ شوند.  
طراحی دستگاه بر مبنای تحلیل های دقیق کامپیوتری انجام می شود و تعبیه ورودی و هدایت کننده های هوا بر این اساس، همراه با فاصله 
حداکثری بین فیلترها ایجاد جریال یکنواخت هوا را تضمین می کند و سایش کمتر کیسه فیلترها، عمر طوالنی تر آنها و هزینه نگهداری پایین 

را به همراه دارد.
تعبیه ورودى هوا در بدنه و در بین مدول ها، امکان استفاده از سرعت فیلتراسیون باالتر را فراهم مى کند. •
استفاده از فیلترهاى اسنپ بند نیاز به ابزار براى نصب و دمونتاژ کیسه و سبد فیلتر را از بین مى برد. •
دسترسى به کیسه فیلترها از سمت تمیز، سرویس راحت تر  فیلترها را امکان پذیر مى نماید. •

بگ هاوس مدوالر پکصا آماده برای حمل، نصب و بهره برداری
در هر ظرفیت و هر تعداد!

بگ فیلتر پکصا
طراحی، ساخت، نصب و تامین قطعات

مخزن هوای پالس
مخزن هواى پکصا از لوله با فوالد کربنى گرید 
مناسب و یا استیل و به صورت تست، تائید و 
پیش اسمبل شده قابل عرضه است.  این مخازن 
از سایز "5 تا "12 و با امکان نصب شیرهاى تا 

سایز "21/2 در نظر گرفته شده است.

کانکتور لوله پالس
اقتصادى  و  ابزارى کارآمد  لوله پکصا  کانکتور 
براى نصب لوله هواى فشرده بر روى بگ فیلتر 
به  نیاز  بدون  آلومینیمى  اتصاالت  این  است. 
جوشکارى و رزوه کردن لوله، اتصال کامال آببند 
و بدون نشتى بین لوله و دیواره بوجود مى آورد.

شیر پالس توربو
شیر پالس پکصا محصول کشور ایتالیا و داراى 
باالترین تکنولوژى و حداقل تلفات انرژي است. 
اى،  با ورودى رزوه   180º 90 وº در مدل هاى
فلنجى یا فیتینگ و در سایزهاي "3/4 تا "21/2 با 
ولتاژ هاي 24، 110 و 200 ولت قابل ارائه است.

کنترل کننده شیر پالس
کنترل کننده شیر پالس پکصا با ابعاد کوچک 
راه  ترین  اقتصادى  دیجیتال  نمایش  صفحه  و 
حل جهت کنترل و تنظیم کارکرد شیرهاى 24، 
110 و 220 ولت به صورت زمانى و یا بر اساس 

اختالف فشار را فراهم مى نماید.
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کیسه فیلتر، سبد و ونتوری
پکصا ارائه کننده انواع کیسه فیلتر  از جنس 
پلى پروپیلن،  استر، متاآراماید (نومکس)،  پلى 
فایبرگالس و با تکمیل کارى ضد آب و ضد 
روغن مى باشد. سبد هاى فیلتر پکصا از جنس 
مسوار با پوشش رنگ الکترواستاتیک یا آبکارى 
گالوانیزه و نیز از استنلس استیل 304/316 قابل 
وظیفه  پکصا  هاى  ونتورى  باشد.  مى  عرضه 
هدایت صحیح جریان هواى به داخل فیلتر و 

تولید پالس ضربه اى یکنواخت را بعهده دارد.

شوکر تخلیه مخزن
شوکر مخزن پکصا جهت تخلیه مواد انباشته 
بر دیواره هاپر و سیلو بکار مى رود. این تجهیز 
در مقایسه با تجهیزات ویبره و فلودایزرها به 
ویژه در تخلیه مواد چسبنده کارایى به مراتب 
بهترى دارد. در این تجهیز به وسیله شیر (هاى)
پالس متصل به مخزن هوا حجم قابل مالحظه 
اى هواى پرفشار با سرعت باال مواد تجمع یافته 
در هاپر را بدون آسیب به دیواره مخزن در هم 
شکسته و باعث فروریختن و تخلیه آن مى شود.

تجهیزات نظارتی
بهبود  باعث  از تجهیزات نظارتى  بهره گیرى 
عملکرد دستگاه، صرفه جویى در مصرف انرژى 
و افزایش طول عمر تجهیزات مى شود. بهره 
کنترل  براى  اختالفى  فشار  سنسور  از  گیرى 
شیرها به صرفه جویى در  مصرف هواى فشرده 
فیلترها  قابل مالحظه عمر کیسه  افزایش  و  
کمک شایانى مى نماید. بهره گیرى از سنسور 
دما از افزایش بیش از حد مجاز دما و آسیب 

کیسه ها و شیرها جلوگیرى مى نماید.

با تجهیزات پیش ساخته پکصا سازنده بگ فیلتر خود باشید همراه با مشاوره طراحی و ساخت

پکصا به عنوان سازنده اصلی قطعات (OEM) توانایی تامین تمامی تجهیزات جانبی غبارگیرهای صنعتی با بهترین کیفیت، در اسرع وقت 
و با پشتیبانی بلند مدت را دارا می باشد. استفاده از تجهیزات استاندارد منجر به سهولت نصب و بکارگیری، تعمیر و نگهداری حداقلی 
و کاهش هزینه های جاری می شود. عالوه بر مصرف کنندگان نهایی، شرکت ها و کارگاه های سازنده بگ فیلتر نیز با بهره گیری از 
این تجهیزات آماده، خدمات بهتری را به مشتریان خود عرضه نموده در هزینه های خدمات پس از فروش و تامین لوازم یدکی صرفه 

جویی می نمایند.

لوازم و قطعات سفارشی
با توجه به تنوع طراحى دستگاه هاى فیلتراسیون 
تامین  به  نیاز  مختلف،  هاى  سازنده  توسط 
قطعات یدکى به صورت سفارشى کامال احساس 
مى شود. بدین منظور واحد قطعه سازى پکصا 
نمونه  مطابق  سفارشى  قطعات  ساخت  آماده 
اصلى مى باشد. از این دست قطعات مى توان 
به انواع روتارى ولوها،  نازل ها، سبدها، اتصاالت 
لوله، کانال ها و دیگر انواع متعلقات بگ فیلتر 

اشاره نمود.

فن سانتریفیوژ
پکصا قادر به ساخت انواع فن هاى سانتریفیوژ 
با پروانه شعاعى، فوروارد و بک وارد مى باشد. 
طراحى دقیق و مطابق با استاندارد بدنه و پروانه 
ازاى حداقل مصرف  به  راندمان باالى فن را 
انرژى فراهم مى آورد. استفاده از فن هاى داخلى 
در بگ فیلتر فضاى مورد نیاز را به حداقل مى 
رساند. همچنین در کاربرى هاى خاص ارائه فن 

هاى فشار باال تا 30ikPa امکان پذیر مى باشد.

روتاری ولو ایرالک
روتارى ولو ایرالك پکصا جهت تخلیه هاپر بگ 
فیلتر به صورت گرانشى و یا پنوماتیک بکار مى 
با ساخت  همراه  روتور  و  بدنه  استحکام  رود. 
تضمین  را  کامل  هوایى  آببندى  دقیق،  بسیار 
میکند. این روتارى ولو ها از چدن ریخته و یا 
استیل 316/304 ساخته مى شوند. امکان نصب 
مستقیم موتور و گیربکس بر روى بدنه بدون 
نیاز به شاسى اضافه مقرون به صرفه بوده  و 

منجر به اشغال فضاى حداقلى مى شود.


