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MESH SCREEN FILTER FOR DISC FILTER/ LƯỚI LỌC CHO ĐĨA LỌC, 

 

The continuous rotating disc type primary screen filter, filters the coarse particles/fibers 

from the Air with high concentration dust discharge by Blower room and Cardin machines 

inlet air with dust and fiber will be deposited on this and it sucks through a nozzle by 

evacuation and fed to compactor for compacting. 

Lưới Lọc thô cho hệ lọc đĩa quay liên tục, lọc các hạt / sợi thô từ khí với sự xả bụi 

bằng phòng Thổi và máy Cardin. Khí đầu vào có bụi và sợi sẽ được giữ lại trên bộ lọc này 

và nó được hút qua vòi bằng cách hút chân không và cấp cho máy đầm để nén chặt. 

Lưới lọc có nhiệt cấp độ lọc 25um; 100um; 150um; 250um; 350um 
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FIBER MEDIA FOR ROTARY AIR FILTER/ VẢI LỌC (LÔNG TƠ) CHO LỒNG XOAY 

NHÀ MÁY SỢI 

Drum shall be covered with a suitable filter medium as per the application, pressure 

drop, and dust level. The fluff, fiber & dust shall be arrested on the surface of the filter 

media covering the rotating drum surface & it will be sucked by suction nozzle 

arrangement with to & fro motion connected to a flexible suction hose. This arrangement 

shall continuously clean the fluff & dust arrested on filter media & collect them in separate 

collection bags. 

Vải lọc gắn trên lồng xoay, sợi & bụi sẽ được giữ lại trên bề mặt của phương tiện 

lọc bao phủ bề mặt trống quay & nó sẽ được hút bằng cách bố trí ống hút với chuyển 

động xoay được kết nối với một ống hút linh hoạt. Sự sắp xếp này sẽ liên tục làm sạch 

lông tơ và bụi bám trên vải lọc và thu gom chúng vào các túi thu gom riêng biệt.  

 

 

 

 

 

 

 

Items Name Part 

1 

Filter media TA500 

Filtration Capacity: 40 micron,  

Dust Holding Capacity: 500 

gms 

D2000 / L = 6300 

   

D2500 / L = 7870 

D3000 / L = 9440 

2 

Filter media TA600 

Waste Collection Filtration 

Capacity:14 micron 

Dust Holding Capacity: 600 

gms 

D2000 / L = 6300 

D2500 / L = 7870 

D3000 / L =  9440 

 


