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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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- 100.111 FPM-2A
- 100.748 Komora wentylatora FPM-2 2,2kW
- 101.856 Zespół zasilania FPM-2A 2,2kW
- 2 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Stacjonarny filtr modułowy FPM-2A o wydajności nominalnej 
2000 m³/h. Wyposażony w 2 patronowe wkłady główne z 
włókniny poliestrowej, wentylator zamknięty w wygłuszonej 
obudowie - silnik 2,2 kW 400 V, 3-fazowy. Oczyszczanie 
wkładów filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny 
system regeneracji głównych wkładów filtracyjnych - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną. Wersja z parą drzwi po stronie 
szerokiej komory filtrów.
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-4 o wydajności nominalnej 
4000 m3/h. Wyposażony w 4 patronowe wkłady główne z 
włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.

- 100.113 FPM-4
- 100.155 Komora wentylatora FPM-4 4kW
- 101.848 Zespół zasilania FPM-4 4kW STR
- 4 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
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- 100.114 FPM-6
- 101.248 Komora wentylatora FPM-6 7,5kW
- 101.852 Zespół zasilania FPM-6 7,5kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Stacjonarny filtr modułowy FPM-6 o wydajności nominalnej 
6000 m³/h. Wyposażony w 6 patronowych wkładów głównych 
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-8 o wydajności nominalnej 
8000 m³/h. Wyposażony w 8 patronowych wkładów głównych
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.

- 100.115 FPM-8
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.854 Zespół zasilania FPM-8 11kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-10 o wydajności nominalnej 
10 000 m³/h. Wyposażony w 10 patronowych wkładów 
głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów 
filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny system 
regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień 
pomiędzy stroną czystą a brudną.

- 100.116 FPM-10
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.844 Zespół zasilania FPM-10 11kW STR
- 10 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

11
68

11
25

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-12 o wydajności 
nominalnej 12 000 m³/h. Wyposażony w 12 patronowych 
wkładów głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie 
wkładów filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny 
system regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru 
różnicy ciśnień pomiędzy stroną czystą a brudną.

- 100.117 FPM-10
- 101.861 Komora wentylatora FPM-12 15kW
- 101.860 Zespół zasilania FPM-12 15kW STR
- 12 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

FPM-4 FPM-6 FPM-8 FPM-10 FPM-12FPM-2a
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Modular Filter System FPM

Standard FPM system has been designed for collection of non-explosive and 
chemically non-aggressive dry dusts arising at many industrial processes. 
Thanks to highly efficient separation degree clean air can be returned 
(depending on type of process) back to production premises. 

Filter unit construction features filter base with dust collection drawers, 
filter cartridge chamber and compressed air cartridge cleaning chamber. 
Exhaust fan can be delivered mounted on top (with or with-in noise proof 
enclosure) or mounted free standing on the side of the filter unit.

Modular FPM construction allows custom configurations tailored to 
application requirements as well as to conditions of installation site or 
way of delivery. Modular filter parts are powder coated and galvanized 
for corrosion protection (antistatic coating available as separate option). 
FPM configurations are complemented with cartridge filters, which proper 
selection provides total filtration surface adequate to type of air pollutant as 
well as to air flow capacity.

Though FPM system has been primarily designed for welding smoke, 
cutting, grinding of metals and plastics, it can be used with many other 
industrial dry dust applications. Configurations up to FPM-12 has been listed 
in the main product catalogue. For larger configurations up to FPM-24 and 
larger please contact Oskar Air Products office or our representative. 

Application

• extraction and purification of air containing dry dusts generated during 

operations such as welding, grinding, polishing, sifting, milling as well 

as metal and plastics cutting

• standard FPM construction for dust collection with exclusion of 

corrosive, chemically aggressive or explosive contaminants

Construction

• rigid welded framing with reinforced metal plating

• powder coat and galvanize corrosion protection

• vertical filter cartridges

• compressed air cleaning with tank built-in

• easy and safe cartridge maintenance

• large capacity dust drawers

Modular Filter System FPM

Central filtration System


