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Pramoninis oro filtravimas išlieka pagrindine UaB „Dolitech“ veiklos sritimi. Dirbdami kartu su lietuvos bei užsienio 
pramonės ir projektavimo įmonėmis, sukaupėme ilgametę patirtį.

Mūsų tikslas – padėti klientui profesionaliai spręsti taršos 
problemas, pateikiant tinkamiausią techninį sprendimą, 
pritaikant šiuolaikišką ir efektyvią filtravimo įrangą.

 • Techninis konsultavimas
 • Oro nutraukimo sistemų projektavimas
 • Įrangos parinkimas ir tiekimas
 • Techninė priežiūra
 • Atsarginių dalių tiekimas

Esame filtravimo įrangos gamintojo 
„Donaldson torit DCE“ oficialūs atstovai 
lietuvoje. 

Pasitelkdami savo ir partnerių ilgametę 
patirtį, sprendžiame pačias sudėtingiausias 
technines užduotis, kur reikalinga taikyti:
 • dulkių, 
 • dūmų, 
 • riebalų garų filtravimo įrangą.

Siūlome tik patikimus ir energetiškai efek-
tyvius filtravimo įrenginius, atitinkančius 
aukščiausius aplinkos apsaugos reikalavimus. 

visa įranga gali būti sprogimui sprogaus 
išpildymo pagal atEX direktyvą, skirta dar-
bui potencialiai sprogiose aplinkose.

Praktiškai visose pramonės šakose 
yra procesų, per kuriuos sukelia-
mi ore sklaidūs teršalai. Juos su-
renkant mažinama aplinkos tarša, 
saugoma darbuotojų sveikata, di-
dinamas gamybinis ir energetinis 
efektyvumas.
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Kartridžiniai filtravimo elementai gaminami iš įvairaus tipo sintetinio pluošto filtravi-
mo audinių, kurie sulaiko labai smulkias teršalų daleles, todėl įrenginiais, aprūpintais 
šio tipo filtravimo elementais, gali būti itin veiksmingai surenkamos itin smulkios 
dulkės ar dūmai. 

Plati gama rankovinio tipo filtravimo įrenginių leidžia užtikrinti efektyviausią dulkė-
jimo problemų sprendimą – nuo specifinių dulkių iki ekstremaliai didelės koncen-
tracijos.

 • Rankovių nupurtymas suspausto oro impulsais arba 
mechaniniu būdu;

 • Periodinio veikimo arba darbui be sustojimų;

 • Standartinėms arba aukštoms temperatūroms;

 • Plieno arba nerūdijančiojo plieno korpusas;

 • Filtravimo plotas iki 12 000 m2;

 • Oro srautas iki 200 000 m3/h.

 • Klostuota medžiaga užtikrina didelį filtravimo plotą ir mažus slėgio nuostolius;

 • Filtravimo elementai nupurtomi suspausto oro impulsais;

 • Įrenginiai gali veikti nepertraukiamu režimu;

 • Kompaktiški filtravimo įrenginiai;

 • W3 sertifikatas suvirinimo, plazminio ar lazerinio pjovimo dūmams surinkti.

RaNKOviNiai filtRavimO 
ĮRENGiNiai

KaRtRiDžiNiai 
filtRavimO ĮRENGiNiai



RiEBalų GaRų  
filtRavimO ĮRaNGa

mūsų siūloma riebalų garų filtravimo įranga pašalina 
mikronų dydžio teršalų daleles iš gamybinių patalpų 
oro. taip užtikrinama saugi ir efektyvi darbo aplinka.

Dėl itin kompaktiškos konstrukcijos filtravimo įrenginiai 
gali būti montuojami tiesiogiai ant įrenginių arba stato-
mi atskirai, jungiant vieną arba kelis nutraukimo taškus.

tiekiame visus papildomus nutraukimo ir filtravimo 
sistemų komponentus.

PaPilDOma ĮRaNGa
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Įranga, specialiai sukurta alyvos, vandens pagrin-
do ir sintetinio aušinimo skysčio garams iš įvairių 
mechaninio ar terminio apdirbimo procesų su-
rinkti.

 • Ciklonai
 • Kibirkščių gaudyklės
 • Rotaciniai vožtuvai
 • Reguliavimo ir uždarymo sklendės
 • Atbulinio srauto sklendės
 • ATEX sistemų komponentai
 • Ortakių sistemos
 • Nutraukimo stalai
 • Nutraukimo stendai
 • Mobilieji aukšto slėgio siurbliai
 • Ventiliatoriai



 • Naudojami transporteriai persipylimo vietose;

 • Ant kaušinių elevatorių;

 • Integruojami į malimo įrenginius;

 • Kartu su pakavimo įrenginiais;

 • ir t.t.

tašKiNiai iR 
SilOSiNiai filtRavimO 
ĮRENGiNiai

Silosiniai filtravimo įrenginiai 
naudojami pertekliniam orui iš talpyklų, silosų ir bunke-
rių išleisti.
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taškiniai filtravimo įrenginiai specialiai sukurti montuo-
ti virš dulkėjimo židinių, atsirandančių birių produktų 
transportavimo sistemose arba kituose gamybiniuose 
procesuose, kai kylančios dulkės yra produktas, kurio 
nereikia atskirti.

Naudojant šio tipo filtravimo įrenginius, nereikia projek-
tuoti aspiracinių sistemų vamzdyno ir rūpintis surinktų 
dulkių panaudojimu, nes visos atskirtos dulkės iškart 
grąžinamos atgal į procesą. šis sprendimas labai ekono-
miškas ir energetiškai efektyvus.

Įstatomi taškiniai filtravimo įrenginiai 
neturi elementus dengiančio korpuso, kurį atstoja dul-
kėjimo židinio gaubtas. šis sprendimas gerokai sumaži-
na įrenginio kainą.
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laNKSčiOSiOS NUtRaUKimO
RaNKOvėS
Daugiausia naudojamos suvirinimo dūmams ir 
dulkėms nuo šlifavimo, poliravimo procesų nutraukti.

mobilieji, pastatomieji ar kabinamieji kasetiniai ir kartridži-
niai filtravimo įrenginiai įvairiems suvirinimo, šlifavimo ar 
pjovimo procesams, kur būna dūmų ar sausų dulkių.

mOBiliEJi iR StaCiONaRūS filtRavimO 
ĮRENGiNiai SU NUtRaUKimO RaNKOvėmiS

 • Standartinis ilgis iki 4 metrų;

 • Iki 10 metrų naudojant ilginamąsias strėles;

 • Skersmuo: 75, 100, 125, 160 ir 200 mm;

 • Nerūdijančiojo plieno rankovės;

 • Teleskopinės rankovės.

 • Mobilieji, stacionarūs ar kabinamieji įrengi-
niai ir darbo stalai;

 • Komplektuojami su viena arba dviejomis 
nutraukimo rankovėmis;

 • Gali būti naudojami be nutraukimo ranko-
vių tiesiogiai jungiant ortakių sistemą;

 • Filtravimo elementų nupurtymas suspaus-
to oro impulsais arba mechaniniu būdu.



Stoginiai ventiliatoriai Dūmų šalinimo ventiliatoriai Ašiniai ventiliatoriai 
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aUKštO EfEKtyvUmO 
išCENtRiNiai PRamONiNiai 
vENtiliatORiai

 • Aukšto, vidutinio ar žemo slėgio;

 • Tiesioginė ar diržinė pavara;

 • Virintas, kniedytas ar specialiai sutvirtintas 
korpusas;

 • Aukštos temperatūros oro transportavimui;

 • Aliuminio ar plieno sparnuotė švariam---  
ar dulkėtam orui;

 • Sprogimui saugaus išpildymo;

 • Oro srautas iki 400 000 m3/h;

 • Slėgis iki 25 000 Pa.

Rūgštims ir korozijai atsparūs pramoniniai ven-
tiliatoriai pagaminti iš lieto polipropileno PP ir 
kitų rūgštims atsparių medžiagų.

Skirti nutraukti rūgštiniams dūmams ir garams, 
dažniausiai randamiems, laboratorijose, farma-
cijos, chemijos, galvanizavimo gamyklose ir t. t.

Išcentriniai ventiliatoriai iš polipropileno

15 skirtingų serijų tam, kad būtų galima spręsti visas vėdinimo problemas.



filtRavimO 
ElEmENtai
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visai nesvarbu, kokio gamintojo filtravimo įrenginį nau-
dojate. mes visuomet turime Jums reikalingus filtravi-
mo elementus. tiekiame visų tipų dulkių, dūmų riebalų 
garų filtravimo elementus bet kurio gamintojo filtravi-
mo įrangai.

Visų formų kartridžiniai filtravimo elementai

Galime pasiūlyti daugiau 
nei 1 500 skirtingų aukš-
čių ir skersmens, skirtin-
gų tipų tvirtinimo filtrus, 
gaminamus tik iš aukš-
čiausios kokybės filtravi-
mo audinių.

Medžiaginiai filtravimo elementai 

labai platus medžiaginių filtra-
vimo elementų pasirinkimas 
naudojant skirtingus filtravimo 
audinius ir specialius padengimus 
kovai su skirtingų tipų dulkėmis.

 • Medžiaginės filtravimo rankovės
 • Filtravimo maišai
 • Klostuoti filtravimo maišai
 • Paneliniai filtrai
 • Kasetiniai filtrai
 • Kartridžiniai filtravimo elementai
 • Ovalūs ar kūginiai filtravimo elementai
 • Riebalų garų filtravimo elementai
 • Filtravimo audiniai
 • „PowerPack“ filtravimo elementai
 • ATEX sertifikuoti elementai

atsižvelgiant į filtruojamų dulkių tipą, 
teisingas kokybiškų filtravimo elementų 
pasirinkimas leis Jūsų įrenginiui dirbti 
maksimaliu efektyvumu.!


