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Transtech Industrieservice BV voert on-
der de naam Euro
lter een eigen pro-
gramma hoogwaardige componenten 
en systemen voor het ontwerp en de 
bouw van maatwerk sto�lters voor een 
breed scala aan toepassingen in vrijwel 
alle industriële sectoren.

Voor de realisatie van efficiënte stoffilters 
voor elke denkbare toepassing en locatie 
levert Transtech Industrieservice BV com-
plete en duurzame maatwerk-oplossingen. 
Hiertoe steunt het Moordrechtse bedrijf op 
haar eigen Eurofilter-lijn van hoogwaardi-
ge componenten en systemen. Daarbij valt 
te denken aan bijvoorbeeld enveloppen-
filters, patronenfilters, filtermedia, venti-
latoren en ‘power-reflex’ persluchtmem-
branen. De op maat gemaakte installaties 
worden vakkundig gebouwd, geïnstalleerd 
én onderhouden.  

Vraagstelling
Het Transtech-team bepaalt aan de hand 
van een specifieke vraagstelling welk fil-
terontwerp het meest optimaal voldoet 
aan de gestelde eisen, rekening houdend 
met de stofeigenschappen en procespa-
rameters. Ook stelt men bijvoorbeeld vast 
hoe het afgevangen stof het beste kan wor-
den afgevoerd, of wellicht teruggevoerd in 
het proces; pneumatisch, via een schroef-
transport of anderszins (bijv. door het stof 
in een bigbag op te vangen).  

Bouw
Hoe het stoffilter er ook uit komt te zien, 
in alle gevallen gaat het om robuust ge-
bouwde installaties (minimaal 3 mm dik 
plaatwerk) met energiezuinige reinigings-
systemen, uitgelegd voor een efficiënte 
stofafscheiding. In de ontwerpfase wordt 
al ingezet op een gemakkelijk te onderhou-
den systeem met eenvoudig te verwisselen 
filters. De installaties zijn leverbaar in staal 
gecoate uitvoeringen, maar kunnen ook 
worden uitgevoerd in roestvaststaal.

Beton- en cementindustrie
In de loop der jaren heeft Transtech Indu-
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Filter voor beton- en cementindustrie
Transtech Industrieservice BV heeft voor 
een producent in de beton- en cementindu-
strie een perslucht-gereinigd elementenfil-
ter gerealiseerd:
Merk: Eurofilter
Type: EF–K50 E5
Filteroppervlakte: 40 m²
Filterelementen: 8 stuks van elk 5 m²
Filtermedium: Polyester Spunbonded
Filterklasse: BIA categorie M
Ventilator: 4,0 kW
Debiet: 3.400 m³/uur
Transportschroef: TT200/2
Diameter: DN 200
Roterende sluis: HT 250

strieservice een indrukwekkende lijst van 
referenties opgebouwd, zowel in de food, 
feed, chemie als mineralenindustrie. Een 
recent voorbeeld van zo’n project is de re-
alisatie van een op maat gemaakt, pers-
luchtgereinigd stoffilter voor een produ-
cent in de beton- en cementindustrie. Een 
uitdaging daarbij was de beperkte inbouw-
ruimte, zoals wel vaker het geval is bij ou-
dere fabrieken. Na een nauwkeurige inme-
ting en de nodige berekeningen slaagden 
de Transtech-engineers erin om in 3D een 
efficiënt stoffilter te ontwerpen waarvan 
men nog eenvoudig de filters kan wisselen. 
De productie en assemblage vond plaats in 
eigen huis. Ook voerde Transtech zelf de 
installatie uit, inclusief de plaatsing van 
het leidingwerk. ■
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