
Modułowy system filtracji o kształcie cylindra Cocarb służy jako ad-
sorbent dla różnych zanieczyszczeń gazowych i dopasowany jest  do 
większości typów wentylatorów i ramek montażowych. 

Filtry są równomiernie wypełnione wysokiej jakości węglem aktywnym, 
który sprawdza się doskonale w oczyszczaniu większości  zanieczyszczeń. 
Cylinder  (tuba) zawierający sypką postać impregnowanego węgla ak-
tywnego posiada  wyższą zdolność adsorpcji od tradycyjnych filtrów 
węglowych. 

Konstrukcja filtra jest solidna a  łączniki bagnetowe sprawiają, że można 
je zainstalować bez żadnych specjalnych narzędzi. Sami produkujemy 
wszystkie istotne elementy filtrów w tym węgiel aktywny z kokosa. 
Oprócz 3 standardowych rozmiarów, możemy zaprojektować i wykonać 
dowolny rozmiar i typ filtra pod specyfikację klienta. 

Nasze filtry w kształcie cylindra nadają się do większości gazów 
operujących w temperaturze do 600C.
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GŁÓWNE CECHY   
- System filtracji za pomocą wysokiej jakości 

węgla aktywnego 

- Pełna różnorodność filtrów – standar-

dowych i dostosowanych do potrzeb klienta 

- Niezawodne działanie z udowodnioną 

wysoką zdolnością adsorpcji.

- Hermetyczna konstrukcja oraz modułowa i 

łatwa instalacja

- Dostępna różnorodność gatunków węgli

KORZYŚCI
• Maksymalne wykorzystanie przepływu 

pozwalające na dłuższy okres 

użytkowania sorbentu 

• Dłuższy cykl życia i działalności opera-

cyjnej oraz

• niższe koszty utrzymania (LLC)

CYLINDRICAL CARBON FILTER
 
Filters with Activated Carbon media

OPIS PRODUKTU



             ZASTOSOWANIE

• Ozon (O3) ze źródeł zewnętrznych 
(smog) lub wewnątrz (kopiarki, itp.).

• Spaliny samochodowe i spaliny 
silników wysokoprężnych (SOx, Nox, 
H2S, VOC).

• Spaliny silnika odrzutowego na lotni-
skach (SOx, NOx, H2S, VOC).

• Lekkie poziomy emisji 
przemysłowych (kwaśne gazy, NH3, 
rozpuszczalniki).

wentylacja w budynkach 

• Ogólne zastosowanie w pomieszc-
zeniach biurowych i budynkach  
użytku komercyjnego.

• Oczyszczanie wewnątrz budynków 
z oparów rozpuszczalników, spalin i 
pyłów. 
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SPECYFIKACJA

ITEM NO DIAMETER X LENGTH BED FILLING

C26-001 145 x 600 mm 26 mm 

C26-002 145 x 450 mm 26 mm 

C26-003 145 x 250 mm 26 mm 

PARAMETER UNIT VALUE TEST METHOD

Carbon tetrachloride
activity (CTC)

% 55-60 ASTM  D3467

Butane activity % 23-26 ASTM D5742

Surface area m2 g-1 1100 BET N2

Apparent density kg m-3 460 – 520 ASTM D2854

Moisture content   
– as packed % Max 5 ASTM D2867

Ash content % Max 3 ASTM D2866

Ignition temperature 0C 350 ASTM D3466

Ball-pan hardness number % 98 ASTM D3802


