
Patronenfilter FLC

Geluiddemping

Geluiddempende 
kast voor een laag 

geluidsniveau

Ultra Top 
Filterpatronen

Met filtratiegraad 
>99,97% DOP 

0,3 micron

Opvangbak

(40 ltr) met snelspan 
sluiting

Reinigingsmondstuk

Nieuw ontwikkeld 
reinigingsmondstuk 

voor optimale 
filterreiniging en snelle 

vervanging

Ventilator

Robuuste industriële 
ventilatoren met 
hoog rendement en 
afzuigcapaciteit

Automatische 
filterreiniging

Programmeerbare 
processorgestuurde 
drukafhankelijke 
filterreiniging

Geïntegreerde  
aan/uit schakelaar

Met schakelkast  
(vanaf 5,5 kW  
met ster/driehoek)

Voorafscheiding

Speciale afbuigplaat 
voor hoge 
voorafscheiding.
Inlaat naar keuze: 
Links of rechts



De Sulp industriële filterinstallaties zijn geschikt 
voor ontstoffing van een grote veelzijdigheid van 
droge stofsoorten zoals lasrook, snijstof, slijpstof, 
betonstof, houtstof, papierstof, kunststof, enz.Het 
leveringsprogramma omvat tevens een speciaal 
filterbouw E-serie uit roestvast staal voor de chemie en 
voedingsmiddelen industrie. De filtersystemen van Sulp 
worden gebruikt in zeer uiteenlopende sectoren.

Automatisch gereinigd patronenfilter  
Sulp® FLC inclusief ventilator
Een industrieel ontstoffingsfilter met volautomatische 
reiniging van de patronen d.m.v. persluchtpulsen. 
De omkasting van het filter is vervaardigd van 3 mm. 
plaatstaal in gelaste uitvoering, afgewerkt in de kleur 
blauw RAL 5010.
•  Filterkast met ingebouwde patronen. Type patronen 

naar wens voor alle stoftechnische problemen.
•  Inspectiedeur voor de perslucht reinigingsventielen en 

de patronen.

•  Contaminatievrij snelwisselsysteem voor de patronen.
•  Perslucht reinigingssysteem voor de filterpatronen met 

persluchttank, magneetkleppen en membraanventielen.
•  Schakelkast voor drukverschil afhankelijke reiniging of 

tijdinterval afhankelijke reiniging van de patronen met 
programmeerbare reinigingsinterval en reinigingstijd, 
nareiniging, p max, p min, p alarm. enz. 
Tevens continue afleesbaar drukverschil.

•  Complete bedrading van de magneetkleppen en de 
ventilator naar de schakelkast.

•  Een enkelaanzuigende centrifugaal ventilator 
vervaardigd van plaatstaal in gefelste uitvoering, 
voorzien van een direct gekoppelde, geheel gesloten 
elektromotor.

•  Geluiddempende kast. Deze wordt boven op het filter 
over de ventilator gemonteerd. Aan de binnenzijde 
voorzien van geluiddempend materiaal.

•  Flensaansluiting voor de inlaat en uitlaat.
•  Stofverzameltrechter en stofbus inhoud 35 ltr.
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Patronenfilter FLC

Filtertype FLC 1-2L FLC 1-2 FLC 2-4L FLC 2-4 FLC 2-4F FLC 2-4HP FLC 3-6L FLC 3-6 FLC 3-6HP FLC 3-9 FLC 3-9F
Luchthoeveelheid (m3/h) tot 2.000 1.000 - 4.000 1.500 - 6.000 3.800 - 7.500 3.800 - 9.500
Filteroppervlak m2 42 42 84 84 84 84 126 126 126 189 189
Aantal filterpatronen 2 2 4 4 4 4 6 6 6 9 9
Ventilator vermogen (kW) 2,2 5,5 3,0 4,0 5,5 7,5 5,5 7,5 15 11 15
Gewicht (kg) 365 375 460 490 500 520 660 700 690 820 820
*) Indicatie Stofbelasting < 0,5 g/m2 • Luchtinlaat naar keuze rechts of links • Kleur: Standaard in RAL 5010 (blauw)
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Officiële importeur voor de Benelux:

Patronenfilter FLC 


