
Transtech Industrieservice B.V. EUROFILTER



EUROFILTER is hét merk voor industriële 

filterinstallaties en vervangingsdelen. 

De vertegenwoordiging voor de 

BENELUX wordt verzorgd door 

Transtech Industrieservice B.V.

Het EUROFILTER programma omvat:

• Silo ontluchtingsfilters

• Spotfilters

• Kastfilters (modulair)

• Hoog vacuümfilters

• Patronenfilters

• Onderdelen voor filterinstallaties

Kenmerken ven een EUROFILTER zijn een 

doordachte bouw, dit komt tot uitdrukking in:

• Laag persluchtverbruik

• Hoge reinigingsefficiëntie

• Compacte bouw

• Gebruiksvriendelijk

• Lage onderhoudskosten

Desgewenst kan een silo ontluchtingsfilter geleverd 

worden met geïntegreerde onder/overdrukbeveiliging, 

explosie ontlasting en emissie meetapparatuur in één 

behuizing. Het voordeel van deze combinatie is dat er 

geen kostbare aanpassingen aan de silo hoeven plaats 

te vinden.

De reiniging van deze perslucht gereinigde filterunits 

wordt geregeld met een intelligente controller en worden 

er power membraankleppen gemonteerd. Deze besturing

kenmerkt zich door een laag persluchtverbruik ten 

gevolge van een 50% snellere openings- en sluitingstijd 

van de power membraankleppen. Dit voordeel vertaalt 

zich in een hogere filter reinigingsefficiëntie met een 

lager persluchtverbruik. Onze filterinstallaties worden 

desgewenst klant specifiek gefabriceerd, zowel in 

staal als in RVS.

Ontluchtings filter 15 m²Ontluchtings filter 20 m²



Het leveringsprogramma van onderdelen 

voor filterinstallaties omvat:

• Filtermedium; zakken, slangen en patronen

• Filterramen

• Membraankleppen en revisiesets

• Reinigingscontrollers

• Magneetventielen

• Explosieontlasting

In het filtermedium is een keuze van diverse 

materialen en behandelingen mogelijk zoals:

• Olie- en waterafstotend

• Nano gecoat

• PTFE oppervlakte coating

• ePTFE membraan

• Antistatisch

FilterslangenMulti filterzakken

Afhankelijk van de toepassing en producteigenschappen,

zoals agglomererend of hygroscopisch, wordt er een 

specifiek filtermedium geselecteerd.

Filtermaterialen in antistatische uitvoering worden 

geleverd met een certificaat. Ons assortiment aan 

filterzakken, filterslangen, sterfilters, multi-filterzakken 

en andere types worden gefabriceerd met behulp 

van moderne computer ondersteunende confectie-

technologie, precies passend voor alle soorten 

ontstoffingssystemen (perslucht, spoellucht of 

mechanische reinigingssystemen.)

Het filtermedium is toepasbaar in vele filtermerken zoals; 

Donaldson (DCE), Infastaub, Disa (Nederman), Lühr en 

nog vele andere merken.


