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PAR MUMS

Mūsu uzņēmums piedāvā plašu klāstu tehniskos audumus ražošanas un
apstrādes uzņēmumiem, filtrējošos materiālus un filtrus gaisa ventilācijas
iekārtām, kā arī pašas gaisa filtrācijas sistēmas un ventilatorus.
Filtri tiek izgatavoti atbilstoši standartiem EN779 un EN1822, jebkuras
sarežģītības, no G2 līdz U15 filtrācijas klasei.
Mēs sadarbojamies ar vienu no lielākajiem uzņēmumiem Eiropā “WOKUFiltermedien GmbH & Co. KG”. Šis ir viens no vadošajiem vācu filtru ražošanas
uzņēmumiem, kurš darbojas jau vairāk kā 30 gadus vides aizsardzības sfērā un
ražo visu veidu filtrus dažāda veida filtrēšanas sistēmām.
Izvēloties SIA „PERFORM” produkciju, varat būt drošs par izstrādājuma
kvalitāti, jo mēs pastāvīgi meklējam un atrodam labākos, izdevīgākos un
ātrākos risinājumus klientu prasību apmierināšanai. Mūsu uzņēmuma klienti ir
ne tikai lielās firmas un ražošanas uzņēmumi, bet arī privātpersonas un mazās
klientu apkalpošanas iestādes: bankas, ēdināšanas iestādes, tirdzniecības
centri, viesnīcas, veselības iestādes, darbnīcas u.c.
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KABATU FILTRI
Kabatu filtrs ir kā galvenais vai kā priekšfiltrs industriālajās un civilajās gaisa ventilācijas un kondicionēšanas iekārtās.
Ir divu veidu materiāli:
Sintētiskais filtrējošais un stiklašķiedras filtrējošais materiāls stiprināts plastikāta vai metāla rāmī.

100% izturība pret mitrumu, zems spiediena kritums un augsta putekļu aizturēšanas spēja. Kabatu filtri paredzēti gaisa
pieplūdes un izplūdes gaisa filtrēšanai. Plastikāta karkasi nodrošina zemus izdevumus un iespēju karkasu materiālu
utilizēt. Kabatu filtri atbilst attīrīšanas klasēm G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 un tiem var būt jebkādi standarta lielumi.

Filtru pasūtīšanai nepieciešamie izmēri
BxHxL (kabatu skaits)
Piemēram: 592x490x500/6
Filtra kabatām jābūt vertikālā stāvoklī

Izmēri B x H mm

Kabatu skaits

287x287
287x490
287x592
490x287
490x490
490x592
490x892
592x287
592x490
592x592
592x892
892x287
892x490
892x592

3
3
3
5
5
5
5
6
6
6
6
9
9
9

Kabatu dziļums L mm
200 300 360 500 600 635

Standarta filtra izmēri

Priekšrocības un specifikācija
• Ilgs filtra kalpošanas laiks
• Maksimālā mitrumizturība 90 % -100 %
• Maksimālā darba temperatūra 90˚C
• Ļoti augsta putekļu uztveršanas spēja,
lietojot augstas kvalitātes filtru materiālus
• Liela filtrācijas virsma
• Mazs enerģijas patēriņš
• Viegli utilizējami
Klase

Galējais spiediena kritums Pa

Vidējā attīrīšanas efektivitāte no
sintētiskajiem putekļiem %

Vidējā attīrīšanas efektivitāte uz
0,4 μ daļiņām %

G2
G3
G4
F5
F6
F7
F8
F9

250
250
250
250
250
250
250
250

65 – 80
80 – 90
90
*
*
*
*
*

*
*
*
40 – 60
60 – 80
80 – 90
90 – 95
95
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PANEĻU FILTRI
Paneļu filtri paredzēti gaisa apmaiņas iekārtām civilajām un industriālajām vajadzībām.
Ar filtrējošā materiāla ielocēm tiek panākta liela filtrācijas virsma, kas samazina darba slodzi uz šķērsgriezuma
laukumu un samazina elektroenerģijas patēriņu. Šiem filtriem ir trīs reizes lielāks filtrējošais laukums.
Paneļu filtrus izmanto kā pirmās pakāpes filtrus, tie var būt ar stikla šķiedras filtrējošo materiālu (filtrācijas klase
G3, G4) vai ar sintētisko, gofrēto materiālu (filtrācijas klase G4, M5, M6, F7, F8). Filtrācijas materiāls nodrošina lielu
putekļu ietilpību un pagarina filtra kalpošanas laiku.
Rāmīšu veidi un priekšrocības:
• Rāmīši no cinkota tērauda
• Plastmasas rāmīši
• Kartona rāmīši
• Augsta putekļu ietilptspēja
• Mitruma izturīgs kartona un
plastmasas rāmis
• Viegli utilizējams

HEPA FILTRI
HEPA (High Efficiency Particle Absorption) - nozīmē augstas efektivitātes daļiņu absorbcija (uzsūkšana). Filtri paredzēti
telpām ar augstām higiēnas prasībām.
Saskaņā ar pieņemtu starptautisku klasifikāciju HEPA filtri dalās 5 klasēs: E10 , E11 , E12 , H13 un H14 .
Šie filtri tiek montēti tikai ar priekšfiltriem. HEPA filtra darbības princips ir pietiekami vienkāršs: gaisa ventilators izlaiž
caur filtru gaisu un tādējādi atbrīvo no putekļu daļiņām.
HEPA, ULPA filtru nodrošināmā putekļu atdalīšanas efektivitāte: no 85 līdz 99,999995%.
Bakterioloģiskie filtri telpām ar paaugstinātām prasībām pret tīro gaisu.
Piemēram: laboratorijas, slimnīcas, farmaceitiskās rūpnīcas, operāciju zāles, pārtikas ražotnes u.c.
Rāmīšu veidi un priekšrocības:
• Alumīnija rāmis
• Cinkota skārda rāmis
• Kokskaidu plātne (MDF)
• Maksimālā darba temperatūra 70˚C - 90˚C
• Maksimālā mitrumizturība 90% - 100%
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Izmēri B x H x L
305x305x78
457x457x78
610x305x78
610x610x78
305x305x150
457x457x150
610x305x150
610x610x150
305x305x292
457x457x292
610x305x292
610x610x292

Gaisa plūsma m3 /h
350
830
740
1470
420
940
840
1680
550
1240
1100
2210

Spiediena zumums Pa
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

Virsmas laukums m2
2,4
5,9
5,1
11
2,7
6,6
5,7
12,3
4,3
10,5
9,2
19,6

PIEDURKŅU UN MAISU FILTRI
Piedurkņu jeb maisu filtrus izmanto visu veidu gaisa filtrācijas jeb aspirācijas sistēmās gaisa attīrīšanai no putekļiem,
atkritumiem un citiem piesārņojuma veidiem, kas rodas ražošanas iekārtu darbības procesā.
Filtru piedurknes var reģenerēt:
• Izmantojot saspiestu augstspiediena gaisu
• Izmantojot saspiestu zemspiediena gaisu
• Izpūšot pretplūsmas virzienā ar īsiem sa
spiesta gaisa impulsiem
• Mehāniski nopurinot
Filtru maisi paredzēti dažādiem
putekļu savākšanas mehānismiem:
• Atgrieztā gaisa sistēmai
• Zemspiediena sistēmai
• Ar impulsa strūklu
• Purināšanas, vibrēšanas sistēmai
Piedurkņu un maisu filtrus izmanto sekojošās nozarēs:
Kokapstrāde, metālapstrāde, cementa ražošana, asfaltbetona ražošana, graudu pārstrāde, ķīmijas rūpniecība, ogļu
rūpniecība, enerģijas ražošana, atkritumu pārstrāde, plastmasas ražošana, pārtikas rūpniecība u.c.
Materiāls
Simbols
Pastāvīgā / pagaidu
temperatūra, °C
Iztruība pret:
Neorganisku skābi
Organisku skābi
Oksidētiem materiāliem
Organiskiem šķīdinātājiem
Mitrumu

Poliesteris
PES

Polipropilēns
PP

Poliakrilnitrils
PAN

Polifenisolfīns
PPS

Metaramīds
m-AR

Stikls
GL

Poliamīds
PL

140/150

90/100

125/140

180/200

200/240

250/310

240/260

Liela
Liela
Liela
Ļoti liela
Maza

Ļoti liela
Ļoti liela
Maza
Liela
Ļoti liela

Liela
Ļoti liela
Ļoti liela
Ļoti liela
Liela

Ļoti liela
Ļoti liela
Liela
Liela
Ļoti liela

Liela
Liela
Liela
Liela
Maza

Liela
Liela
Ļoti liela
Ļoti liela
Liela

Liela
Ļoti liela
Liela
Liela
Liela

SKAIDU NOSŪKŠANAS SISTĒMAS
Piedāvājam pārvietojamās un stacionārās rūpniecisko putekļu nosūces iekārtas. Mūsu iekārtām ir īpaši augsta gaisa
filtrēšanas efektivitāte, līdz pat 99%. Pateicoties vienkāršai un vieglai konstrukcijai, salīdzinoši zemai cenai, šīs
iekārtas ir īpaši populāras mazos un vidējos ražošanas uzņēmumos.
Iekārtas apraksts:
• Korpuss tiek izgatavots no cinkota skārda
• Ventilatora lāpstiņas izgatavotas no alumīnija, kas samazina dzirksteles rašanās iespēju
• Augstas kvalitātes elektrodzinēji ar termoaizsardzību
• Ilglaicīgai lietošanai paredzēti putekļu savākšanas maisi ar fiksējošām siksnām un spec. rokturiem
• Maisu filtri no poliestera, kuriem praktiski nepieķeras putekļi (pēc pasūtītāja pieprasījuma iespējams komplektēt
ar citiem atbilstošiem filtru materiāliem)
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AKTĪVĀS OGLES FILTRI
Aktīvās ogles filtrs likvidē gāzveida piesārņojumu, sliktus aromātus un raupjas daļiņas. Filtrs jāmaina ik pēc 3-6
mēnešiem. Ja rodas šaubas, jāpaļaujas uz savu ožu: piesātinātam/netīram aktīvās ogles filtram ir nepatīkams aromāts.
Filtru ir viegli nomainīt.
Galvenais faktors, kas nosaka aktīvās ogles filtra efektivitāti - granulu izmērs un granulu apjoms. Jo lielākas granulas
,jo vieglāk gaisa masas tiek tām cauri, jo mazākas granulas jo grūtāk. Aktīvās ogles filtri veicina spēcīgu gaisa
pretestību. Šā iemesla dēļ filtra izvēle ir atkarīga no ventilācijas sistēmas veida, kurā to ir plānots uzstādīt.
Pielietojums un specifikācija:
• Piemērots biogāzes attīrīšanai
• Augstas toksisko gāzu un smaku absorbcijas iespējas
• Zemas koncentrācijas dzīvsudraba absorbēšanai
• Maksimālā darba temperatūra 40˚C
• Maksimālā mitrumizturība 60% - 70%

KRĀSOŠANAS KAMERU FILTRI
Divās kārtās locīts kartons. Virsējā kārtā veidotie iegriezumi paredzēti krāsas uztveršanai un savākšanai. Šis filtrs
ir perfekti piemērots jebkura veida mitru, izsmidzinātu daļiņu uztveršanai (krāsas, lakas, želejas, līme, silikons,
poliesteris utt ...).
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Priekšrocības un pielietojums:
• Viegla uzstādīšana un apkalpošana
• Videi draudzīgs, otrreiz pārstrādājams kartons
• Zemas apkalpošanas izmaksas, jo ilgs kalpošanas laiks
• Rupjās attīrīšanas filtrs
• Krāsas apturēšanas efekts krāsošanas un lakošanas procesos

VENTILATORI

Mūsu piedāvjumā ir plašs ventilatoru sortiments, sākot ar ventilatoriem, kas paredzēti maziem ražošanas uzņēmu
mumiem kā arī lielām rūpnīcām un būvniecības uzņēmumiem. Tie ir zema, vidēja un augsta spiediena centrbēdzes un
ass ventilatori, kurus plaši izmanto sekojošās nozarēs:
•
•
•
•
•
•

Kokapstrādes rūpniecībā
Lauksaimniecībā
Pārstrādes rūpniecībā
Būvmateriālu ražošanas rūpniecībā
Enerģētikā
Vispārējās ēku ventilācijas sistēmās

Ventilatoru veidi:
•
•
•
•
•
•
•

Aksiālie ventilatori
Skaidu ventilatori
Dūmsūcēji un pūtējventilatori
Ventilatori dūmu aizvākšanai
Sprādziendrošie ventilatori
Jumta ventilatori
Kanāla ventilatori

7

“SIA PERFORM”
Adrese:
Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004
Tālrunis:
(+371) 28788184
(+371) 26097917
E-pasts:
info@perform.lv
www.perform.lv

