
G&G Micro JET
MALÉ KOMPAKTNÍ FILTRY

Nahrazují funkci centrálního odsávání prachu. Jsou 
umístěny přímo u odsávaného zdroje a s ním 
propojeny krátkým potrubním rozvodem.

Instalaci �ltru zvládne uživatel svépomocí. 
Regenerace �ltrační patrony probíhá proplachem 
pomocí pulzů tlakového vzduchu. 

Malé kompaktní �ltry pro 
lokální odsávání

MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY
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G&G Micro JET

Námi vyráběné �ltrační jednotky G&G Micro JET slouží k odsávání 
samostatných pracovních míst, které je jinak složité, nebo �nančně 
nákladné připojit k systému centrálního odsávání prachu. Filtrační 
jednotky typu Micro JET vyrábíme ve dvou výkonových variantách - pro 
1200 m3/h a pro 2500 m3/h odsávaného vzduchu. 

POPIS FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Filtryjsou vybaveny automatickou regenerací �ltrační patrony pomocí 
tlakového vzduchu. Opčně jsou �ltry vybaveny vlastním zdrojem 
tlakového vzduchu. Filtry dodáváme v provedení Plug & Play, kdy stačí 
pouze připojit odsávací potrubí a dodat elektrickou energii. Odsávací 
ventilátor je vybaven EC motorem a je možné řídit odsávací výkon 
změnou otáček na ovládacím panelu �ltrační jednotky.

Jedná se o cenově dostupný, ale plnohodnotný ekvivalent centrálního 
odsávání.

3 FÁZE FILTRACE

1. Cyklonové předodlučování 
hrubších částic

2. Filtrace jemných a ultra
jemných částic

3. Regenerace tlakovým 
vzduchem

POUŽITÍ U APLIKACÍ

Lokální odsávání 
svařovacích robotů

Lokální odsávání 
svařovacích pracovišť

Lokální odsávání 
brousících pracovišť

Lokální odsávání 
pracovišť leštění

Lokální odsávání pracovišť 
řezání materiálu

Lokální odsávání přesypů 
a navažovacích pracovišť



G&G Micro JET-1200 G&G Micro JET-2500
Odsávací výkon: 1 200 m3/h
Filtrační médium: �ltrační patrona
Filtrační plocha: 18 m2
Regenerace: tlakovým vzduchem

Odsávací výkon: 2 500 m3/h
Filtrační médium: �ltrační patrony
Filtrační plocha: 36 m2
Regenerace: tlakovým vzduchem

Filtrační jednotka G&G Micro 
JET-1200 je určena pro odsávání 
pracovišť svařování, či broušení s 
jedním odsávacím ramenem nebo 
k odsávání zdrojů s připojovacím 
průměrem D150 mm. 

Filtrační jednotka G&G Micro 
JET-2500 je určena pro 
odsávání pracovišť svařování, či 
broušení vybavených odsávací 
digestoří nebo k samostatnému 
odsávání robotického 
pracoviště – buňky.
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G&G �ltration CZ, s.r.o.

výrobní 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 - obchodní zastoupení pro EU
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.gg�ltration.cz

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


