
G&G Micro JET
MALÉ KOMPAKTNÉ FILTRE

Nahradzujú funkciu centrálneho odsávania prachu. 
Sú umiestenné hneď vedľa odsávacieho miesta a sú k 
nemu pripojené krátkym potrubným rozvodom.

Inštaláciu �ltru zvládne uživateľ svojpomocne. 
Regenerácia patróny prebieha prefúknutím pomocou 
pulzov tlakového vzduchu.

Malé kompaktné �ltre 
k lokálnemu odsávaniu

MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY
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G&G Micro JET

Nami varábané �ltračné jednotky G&G Micro JET slúžia na odsávanie 
samostatných pracovných miest, kroté môže byť inak zložité alebo 
�nančně nákladné pripojiť k systému centrálneho odsávania prachu. 
Filtračné jednotky typu G&G Micro JET vyrábame v dvoch výkonových 
variantách - pre 1200 m3/h a pre 2500 m3/h odsávaného vzduchu.

POPIS FILTRAČNÉHO ZARIADENIA

Filtry sú vybavené automatickou regeneráciou �ltračnej patróny pomo-
cou tlakového vzduchu. Možnosťou je vybavenie �ltrov vlastným zdrojom 
tlakového vzduchu. Filtry dodávame v prevedení Plug & Play, kde stačí 
len pripojiť odsávacie potrubie a dodat elektrickú energiu. Odsávací 
ventilátor je vybavený EC motorom a je možné riadiť odsávací výkon 
zmenou otáčok na ovládacom panele �ltračnej jednotky.

Ide o cenovo dostupný, ale plnohodnotný ekvivalent centrálneho
odsávania.

3 FÁZY FILTRÁCIE

1. Cyklónové predodlučovanie 
hrubších častíc

2. Filtrácia jemných a ultra
jemných částic

3. Regenerácia tlakovým 
vzduchom

POUŽITIE V APLIKÁCIACH

Lokálne odsávanie 
zváracích robotov

Lokálne odsávanie 
zváracích pracovísk

Lokálne odsávanie 
brusných pracovísk

Lokálne odsávanie 
pracovísk leštena

Lokálne odsávanie pracovísk 
rezania materiálov

Lokálne odsávanie presypov 
a navážacích pracovísk



G&G Micro JET-1200 G&G Micro JET-2500
Odsávací výkon: 1 200 m3/h
Filračné médium: �ltračná patróna
Filtračná plocha: 18 m2
Regenerácia: tlakovým vzduchom

Odsávací výkon: 2 500 m3/h
Filračné médium: �ltračná patróna
Filtračná plocha: 36 m2
Regenerácia: tlakovým vzduchom

Filtračná jednotka G&G Micro 
JET-1200 je určená pre odsávanie 
pracovisk zvárani, či brúsenia
s jedným odsávacím ramenom 
alebo k odsávaniu zdrojov s 
pripojovacím priemerom 
D150 mm. 

Filtračná jednotka G&G Micro 
JET-2500 je určená pre 
odsavanie pracovísk zvárani, či 
brúsenia vybavených odsávacím 
digestorom alebo k 
samostatnému odsávaniu 
robotického pracoviska - bunky.
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G&G �ltration CZ, s.r.o.

výrobný závod
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
info@gg�ltration.com
www.gg�ltration.sk

G&G �ltration, s.r.o.

G&G �ltration CZ, s.r.o.

Brno - obchodné zastúpenie pre EÚ
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.gg�ltration.cz

Pelhřimov – divízia Engineering
Příkopy 25
393 01 Pelhřimov
Česká republika
info@ggf.cz
www.gg�ltration.cz/engineering/


