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BỘ LỌC THEO CHIỀU NGANG - OPF - P  
 
Bộ lọc theo chiều ngang OPF-P được cung cấp bởi Formula Air có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng 
khác nhau cho nhiều loại bụi khác nhau. Mặt khác, khách hàng có thể sử dụng kết hợp với các bộ phận của chính họ, 
tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể cũng như tính năng sử dụng. 

   

 
Lợi ích 

• Chân đế nhỏ hơn: Dễ lắp đặt, có thể được vận 
chuyển bằng container. 

• Phát xạ tiếng ồn thấp: = 80dB (A) *. 
• Cải thiện hiệu suất: hiệu suất tăng thêm + 20%. 
• Bảo trì dễ dàng 
• Dễ di chuyển: được trang bị các kết nối đặc biệt, vì 

vậy nó có thể dễ dàng được nâng hạ bằng xích 
hoặc xe nâng. 

Thiết bị tiêu chuẩn 

• Tích hợp van 1 chiều: ngăn bụi thoát ra bộ thu bụi 
trong quá trình sau rũ bụi. 
• Van điều áp 
• Tích hợp quạt hút bụi 
• Tích hợp bảng điều khiển 
• Hệ thống di chuyển bằng tay 

 

 
 

 

• Tích hợp bộ phân tách trước: tăng độ bền của các lõi lọc bằng cách bắt được các 
tinh thể bụi mịn. 

• Có thể lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời: được trang bị bảng điều khiển khuếch tán 
không khí trong nhà hoặc một ống dẫn cho đường xả bụi. 

• Hệ thống đóng kín cho bộ thu bụi: để giảm tải cho bộ thu bụi trong khi bộ lọc vẫn 
còn hoạt động 

• Một ống xả duy nhất cho bụi và chất thải: có sẵn với từng thùng chứa 100l hoặc 
200l hoặc hệ thống tự động xả vào túi lớn. 

• Hệ thống tích hợp để điều chỉnh lưu lượng không khí: nhằm cung cấp hiệu suất 
không đổi theo thời gian. 

• Hệ thống lọc khí thông minh – Chỉ hoạt động khi cần lọc và tự nghỉ khi không có 
khí lọc. Công suất động lọc khí thông minh là một hệ thống hút động cho khói và bụi 
công nghiệp làm giảm lãng phí năng lượng, hao mòn các bộ phận và phát thải tiếng 
ồn lên tới 90%. 

TÙY CHỌN SẴN CÓ 
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Mã 
Trọng 
lượng 

Bề mặt 
lọc 

Nhiệt độ 
làm việc 

Công suất 
quạt 

Lưu lượng 
không khí 

Áp suất 
cực đại 

Hiệu suất 
lọc 

[Kg] [m2] [oC] [kW] [m3/h] [Pa] [%] 
OPF-P 3300 1000 84 -10‹T‹40 5.5 3300 5000 99.999 
OPF-P 5000 1100 126 -10‹T‹40 5.5 4900 5000 99.999 
OPF-P 6600 1500 168 -10‹T‹40 7.5 6600 5000 99.999 
OPF-P 10000 1650 252 -10‹T‹40 15 9900 5000 99.999 
OPF-P 13200 2000 326 -10‹T‹40 18.5 13200 5000 99.999 

 
 

 

• Mài kim loại 

• Đánh bóng đồng thau 

• Mài Titan 

• Mài bóng Titan 

• Phun bi thép với thép, gốm hoặc cầu 
thủy tinh 

• Phun bi nhôm với thép, gốm hoặc cầu 
thủy tinh 

• phun cát thép với corundum 

• Phun cát nhôm với corundum 

• Phun cát thép bằng gốm hoặc hạt 
thép 

• Phun cát nhôm bằng gốm, nhôm hoặc 
hạt thép 

• Hàn thép 

• Làm sạch thép 

• Làm sạch đồng thau 

• Làm sạch Titan 

• Cắt laser thép 

• Cắt laser titan 

• Cắt plasma và cắt bằng hơi hàn 

 

 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

CÁC ỨNG DỤNG BẢN VẼ OPF-P 13200 
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HORIZONTAL CARTRIDGE DUST COLLECTOR OPF - P 
 
The horizontal cartridge filter OPF-P supplied by Formula Air can be used in various fields of application for a wide 
range of different types of dust. Moreover, customers can combine its main components by themselves, depending on 
their specific needs and the type of use intended. 

   

 
Benefits 

• Smaller footprint: Easy to install, can be 
transported in a container. 

• Low noise emission: = 80dB(A)*. 
• Improved performance: performance up to +20%. 
• Easy maintenance 
• Easy to move: equipped with special connections, 

so it can easily be lifted with chains or a forklift. 
 
 

Standard equipment 
 
• Integrated non-return valve: prevents dust from 
exiting the dust collector during post-cleaning 
operations. 
• Integrated pressure regulator 
• Integrated fan 
• Integrated electrical panel 
• Mobile system for manually moving the dust 
collector 

 
 
 

 

 Integrated pre-separator: increases the durability of filter elements by capturing 
incandescent and smaller particles. 

 Can be installed both indoors and outdoors: equipped with an air diffusion panel 
for indoors or a joint for the discharge pipeline. 

 Closure system for dust collector: for removing the dust collector while the filter 
is still online. 

 One single exhaust for dust and waste: available with a 100l or 200l commercial 
container or an automatic system for discharge into a big-bag. 

 Integrated system for the calibration of air flow: to provide for a constant 
performance over time. 

 Clevair System – “The air suction you need, only when you need it”. Clevair 
Dynamic power is a dynamic suction system for industrial fumes and dust which 
reduces the waste of energy, the wear of components and the emission of noise 
by up to 90%. 
 

OPTIONALS AVAILABLE 
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Type 
Weight 

Filtering 
surface 

Working 
Temperature 

Nominal 
fan power 

Nominal 
air flow 

Maximum 
underpressure 

Filtering 
efficiency 

[Kg] [m2] [oC] [kW] [m3/h] [Pa] [%] 
OPF-P 3300 1000 84 -10‹T‹40 5.5 3300 5000 99.999 
OPF-P 5000 1100 126 -10‹T‹40 5.5 4900 5000 99.999 
OPF-P 6600 1500 168 -10‹T‹40 7.5 6600 5000 99.999 
OPF-P 10000 1650 252 -10‹T‹40 15 9900 5000 99.999 
OPF-P 13200 2000 326 -10‹T‹40 18.5 13200 5000 99.999 

 
 

 
 

• Metals smoothing 
• Brass smoothing 
• Titanium smoothing 
• Titanium grinding 
• Steel shot peening with steel, 

ceramic or glass balls 
• Aluminum shot peening with steel, 

ceramic or glass balls 
• Steel sandblasting with corundum 
• Aluminum sandblasting with 

corundum 
• Steel sandblasting with ceramic or 

steel grit 
• Aluminum sandblasting with 

ceramic, aluminum, or steel grit 
• Steel welding 
• Steel brushing 
• Brass brushing 
• Titanium brushing 
• Steel laser cutting 
• Titanium laser cutting 
• Steel plasma & oxyfuel cutting 

 

 

TECHNICAL DATA 

APPLICATIONS OPF-P 13200 DRAWING 


