We make your

filtering fully hi-tex

Innovatief in filtratietechniek
Terugbrengen van stofemissie? Optimaal binnenklimaat en bescherming tegen fijnstof?
Optimaal functionerend vloeistof of afvalwater proces? Wij bieden dé oplossing met ons
totaalassortiment in filtertechniek!

Vanuit onze divisie Filtex leveren en monteren wij hoogwaardige stoffilters, luchtfilters, airsocks
en vloeistoffilters! Wij hebben veel kennis en ervaring met filtratieprocessen en adviseren graag
over de mogelijkheden voor uw proces. Daarnaast zorgen we voor de juiste instellingen van de
installatie. Zo helpen we uw risico’s te beperken, geld te besparen en processen te optimaliseren!

Onze branches
Voedingsmiddelen

Bouw en utiliteit

Diervoeding

Asfalt en rookgas

Farmacie en chemie

Energie en biomassa

Procesindustrie

Flexibel en onafhankelijk door onze eigen productie
Wist u dat wij over eigen productiefaciliteiten beschikken? Hier maken wij voor alle merken filters,
creëren wij hi-tex oplossingen en kunnen wij zeer efficiënt en snel continue hoogwaardige kwaliteit
leveren. In combinatie met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van technisch textiel (en
haar toepassingen) kunnen wij sluitende oplossingen bieden, processen optimaliseren en u volledig
ontzorgen!

“Wij hebben voor onze filters uit naaldvilt een uitvoering specifiek voor de

Onze filters worden in onze eigen productie ontwikkeld door onze gespecialiseerde en gedreven

voedingsmiddelenindustrie ontwikkeld met minimale kans op het loslaten van

medewerkers. Daarnaast maken we gebruik van moderne machines en technologieën, zoals onze

vezeldeeltjes.

lasermachine.

Bij deze methode, die wij Phoenix noemen, wordt het uiteinde van de filterslang en de

Onze materialen en producten voldoen aan de richtlijnen van:

bodem op doordachte en efficiente wijze naar binnen gewerkt. Dit type filterslang is
inmiddels gepatenteerd en de ervaringen vanuit de praktijk zijn zeer positief. De kans op
vezelmigratie is met deze uitvoering tot een minimum beperkt”,
Quintus Lampe

Stofklasse DIN EN 60335-2-69
ATEX norm (95 en 137)
Voedselveiligheidsnorm (1935)

Filtex filtermedium voor de laagste stofemissies
Wij leveren alle uitvoeringen filters en toebehoren voor ontstoffingsfilters voor alle fabricaten en
merken filterinstallaties.

Uitvoeringen zijn:
Filtermappen

Terugbrengen van stofemissie
en bescherming tegen fijnstof
Ieder proces heeft zijn eigen specifieke condities, temperatuur, deeltjesgrootte, vocht,
etc. Met onze kennis en ervaring van uiteenlopende processen helpen we u graag bij
de keuze van het juiste filtermedium. Zo kunnen wij emissie terugdringen, de standtijd

Filterslangen
Geplisseerde filterelementen
Draadkorven en filterramen

Mogelijkheden filtermedia:
Antistatisch

Het kiezen van het juiste filtermedium
heeft een aantal voordelen:

Olie-/waterafstotend, PTFE gecoat

Optimale en efficiënte filtratie

Zuurbestendig

Langere standtijd van de filters

Slijtvast

Lagere energiekosten

een membraan of andere hoogwaardige behandeling om de levensduur en efficiency te

Glad oppervlak, ‘eggshelled’

Voldoen aan stofemissie-eisen

verhogen. Naast de veel toegepaste media uit polyester en polypropyleen naaldvilten,

Gezengd, gekalanderd

Voedingsmiddelenveilig en hygiënisch

hebben wij ook katoen, nomex, meta-aramide of polyamide weefsels, vliezen en

Vlamdovend

naaldvilten.

PU-membraan

verlengen en energie besparen.
Een veel toegepast filtermedium voor stoffilters is naaldvilt. Eventueel uitgevoerd met

Filteroplossingen voor vloeistoffiltratie
Wij produceren filters voor alle vast/vloeistof processen. Het filtermedia is veelal polypropyleen,
maar kan ook polyester, polyamide, teflon of een ander materiaal zijn. De processen waar onze
oplossingen geleverd worden, variëren van afvalwater binnen de bouw en industrie tot zeer fijne
productieprocessen voor de farmacie of voeding.

Mogelijkheden filters:
Filter(vlies)zakken, met snapring of rond 		
afgewerkt
Filters voor drooginstallaties, meerdere zakken
Filterbanden, eindloos of andere specifieke 		
afwerking

Voordelen van het juiste filter:
Standtijdverlenging
Efficiency en juiste filtratiegraad
op micron
Hoge flow en drukopbouw
Montagewijze en afdichting

Filterpersdoeken voor afvalwaterstromen

Een optimaal vloeistof- of afvalwaterproces
Vloeistoffiltratie uit vloeistofstromen is ook een van onze specialismen waarin wij naast
standaardoplossingen, ook filters voor klantspecifieke toepassingen ontwikkelen.

Filterschijven, uit weefsels of papieren vliezen
Filterkaarsen en andere elementen, ook t.b.v. 		
sterielfiltratie
Anodedoeken en -zakken en kathodezakken 		
t.b.v. galvanische baden

Met onze oplossingen zorgen wij voor standtijdoptimalisatie, hoge afvang van deeltjes

Naast de voorkomende standaards leveren wij passend maatwerk voor alle processen binnen

en optimale droge stofresultaten.

de vloeistfiltratie.

Schone lucht door luchtfiltratie en luchtverdeling
De verschillende oplossingen:

Onze filters bieden de volgende voordelen:

Filtermedia, filtermatten

Hoge efficiency

Zakkenfilters

Eenvoudige montage

Paneelfilters

Compacte bouw

Compactfilters

Een zuiver binnenklimaat

Hepa en ulpafilters
Actief kool en geurafscheiding
Vetafvang filters en druppelvangers

Begint met het kiezen van de juiste filters. Ons filtermedia voldoet aan de laatste
norm vastgelegd binnen de ISO16890. Door te kijken naar de toepassing en gewenste

Om grote hoeveelheden geklimatiseerde lucht comfortabel en tochtvrij in ruimtes in te blazen

filtratiegraad kiezen we het juiste filter.

produceren wij luchtverdeelslangen, ook wel airsocks genoemd. Onze luchtverdeelsystemen
zijn geschikt voor iedere (gewenste) situatie en ruimte. Ten opzichte van stalen kanalen hebben

Met onze hoogwaardige oplossingen, zorgen wij voor schone lucht die de gezondheid
van mens en milieu ten goede komen. Daarnaast wordt de productiviteit van werknemers
en apparatuur verbeterd en energieverbruik geminimaliseerd. Onze innovatieve
systemen worden ingezet binnen vele sectoren, denk aan; voedingsmiddelen industrie,
farmaceutische industrie, hightech industrie en in luchtbehandelingsinstallaties voor
ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen en kantoorgebouwen.

luchtverdeelslangen de volgende voordelen:
Gelijkmatige en volledige luchtverplaatsing

•

Energiebesparend en lange levensduur

Tochtvrije luchttoevoer

•

Hygiënisch,onderhoudsvriendelijk, 		
eenvoudig te reinigen

•

Maatwerk, laag gewicht en in meerdere
kleuren leverbaar

Geluidloos inblazen en geen condensvorming
Snelle en eenvoudige montage

Flexibel in verbindingen voor solids handling
Gebruiksvriendelijke manchetten
voor alle toepassingen

Bent u veel tijd kwijt bij het installeren en het onderhoud van traditionele manchetten en
slangklemmen? Dat is niet meer nodig! Wij passen ook de Jacob of BFM verbinding toe. Een
snelle en eenvoudige montage van de manchet zonder gereedschap. Afhankelijk van het
proces selecteren we het optimale materiaal én montagewijze voor de flexibele verbinding,

De uiteinden van een leidingwerk perfect aan elkaar koppelen? De juiste aansluiting

denk aan: atex, antistatisch, drukbestendig, chemisch en/of temperatuurbestendigheid,

van een leiding aan een machinedeel? Onze verbindingen zorgen voor vereenvoudiging

voedingsmiddelenveilig, slijtvast, luchtdoorlatend, geringe weerstand.

van de montage van leidingen en apparaten.

Mogelijke verbindingen

Met onze uitgebreide materiaalkennis en veelzijdige productiefaciliteiten kunnen wij

Flexibele verbindingen voor wegen en doseren

manchetten voor vrijwel alle toepassingen leveren!

Flexibele verbindingen voor mixen en zeven
Compensatoren voor rookgas en hoge temperatuur toepassingen

“In de vraag naar minder arbeidsintensieve manchetten, blijken de BFM manchetten van

Verbindingen voor luchtbehandeling en kanalen

Lampe Filtex voor ons een perfecte uitkomst!”

Beladingsbalgen voor transport en overslag toepassingen

Zeven, zeefbespanningen en fluidisatietoepassingen
De vlakke en de ronde zeefbespanning produceren wij in eigen huis uit diverse materialen voor alle
bekende installaties en alle maaswijdtes. Onze cilindrische zeefbespanning is uitgevoerd met een
gelaste lengtenaad, dit geeft een langere standtijd en minder weerstand in de zeef.

De verschillende oplossingen:
Cilindrische, ronde zeefbespanningen

Grote verscheidenheid in maaswijdtes

Vlakke zeefbespanningen

Verschillende materialen voor elk proces

Zeeframen bespannen met zeefgaas
Zeefreinigers en toebehoren

Nauwkeurig scheiden van
vaste en vloeistoffen

De voordelen:		

Bespannen in eigen huis
Sterke, innovatieve constructie van de
bespanningen
Naast de standaards is maatwerk en specials
mogelijk

Vaste stoffen in beweging met onze fluidisatie oplossingen

Van het bespannen van vlakke ramen tot het produceren specifieke uitvoeringen en

Onze assortiment fluidisatiemateriaal is ruim en speciaal ontwikkeld om droge stoffen te verdelen

ontwikkeling in maatwerkoplossingen.

en te transporteren met de eisen gesteld binnen het proces. Levering van zowel materiaal op rol als
geconfectioneerd of samengesteld op maat is mogelijk. De verschillende oplossingen: maatwerk

Daarnaast helpen wij graag bij het optimaal het scheiden en zeven van poeders en

en meterwaar, trechters en conussen, vlakke doeken, eventueel met flens en verstevigd, met diverse

droge stoffen in de bulk en solids industrie!

inlaten en uitlopen en melders.

Service
Standtijd optimaliseren en downtime minimaliseren? Wij ontwikkelen graag de plannen voor
ontstoffings-, stortgoed en procesinstallaties! Daarnaast komen we graag langs voor inspecties en
onderhoud.

Inspecties:

Onderhoud:

Filter- en luchtfilterbehandelingsinstallaties

Snelwisseling door juiste materialen

Emissiemetingen

Controle veiligheid (volgens VCA)

Luchtkwaliteitsmetingen

Reinigen van kasten en leidingwerk

Luchtdebietmetingen

Periodiek onderhoud volgens 		
onderhoudsschema/ contract

Periodieke metingen d.m.v. dataloggers
Lektesten

Breed productassortiment

Wassen van luchtverdeelslangen

Voortaan niet meer nodig om zelf bij te houden wanneer onderhoud nodig is. Op onze website vindt

Montage en onderhoud

u onze filterdatabase, hier kunt u bekijken hoe uw installatie er bij staat. Zo bent u altijd op de hoogte
“Er wordt altijd proactief gehandeld, er wordt mee gedacht en gekeken of processen

van de staat van onderhoud. Daarnaast kijken onze monteurs naar alle belangrijke parameters voor

beter kunnen. Verwachtingen worden van te voren en tussentijds goed afgestemd,

een gericht advies ter behoeve van optimalisatie vastlegging. Samen met u kunnen wij de afspraken

zo wordt de inzet geëvalueerd en indien aangescherpt voor een optimaal en rendabel

van een onderhoudscontract vastleggen. Zo zorgen we ervoor dat de filterinstallaties goed blijven

resultaat.”

functioneren (comfort afgesproken tijd) en kunnen wij u volledig ontzorgen.

Inspecties en metingen

Delen van kennis

Lampe Group

sinds 1875 creators of hi-tex solutions
Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van hoogwaardige (textiele) materialen en wij hebben onze expertises ingedeeld in 5 divisies.
Allemaal met eigen een eigen verkoop,- en serviceteam, ervaren vakmensen die uw productieproces onderzoeken, actief meedenken en er
op zijn gericht om het totaalproces te optimaliseren. Hierdoor staan wij garant voor een complete en unieke aanpak.

Maatwerk nodig? Wij ontwikkelen en produceren ‘specials’, producten waar
een ‘standaard’ artikel niet voldoet, denk aan; sportartikelen, medisch textiel,
defensie en outdoor tot zaadveredeling en transport.
www.techtex.nl

Voor het nauwkeurig scheiden van vaste en vloeistoffen leveren wij de
benodigde zeeframen en zeefbespanningen. Daarnaast hebben wij fexibele
oplossingen met ons totaalassortiment in solids en bulkhandling!
www.flextex.nl

Wij bedienen al decennia lang de industriële wasserijen en stomerijen met
textiele artikelen en onderhoudsartikelen. Met onze monteurs zijn we 24 uur
per dag inzetbaar voor montages van de artikelen op en rondom de mangel!
www.laundrytex.nl

Wij ontwikkelen complete projecten in nauwe samenwerking met
architecten, project ontwikkelaars, stylisten en designers! Viltproducten
voor technische toepassingen, maar ook in design en interieur.
www.eurofelt.nl

Terugbrengen van stofemissie? Optimaal binnenklimaat en bescherming
tegen fijnstof? Of een perfect functionerend vloeistof of afvalwater proces?
Wij bieden dé oplossing met ons totaalassortiment in filtertechniek!
www.filtex.nl

Contactgegevens
www.filtex.nl
info@lampe.nl
+31 (0)515 44 55 44
Klompenmakersstraat 10
8601 WR Sneek (Nederland)

