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Het DDS Top bag filter
Uniek filtratiesysteem waarbij de lucht van boven aanstroomt

De 5 belangrijkste
voordelen van het
DDS Top bag filter
Het DDS Top bag filter is ontwikkeld
op basis van geavanceerde
Computational Fluid Dynamicsstudies (DFD-studies). Elk
element van bestaande filters
is geanalyseerd en vervolgens
zijn essentiële verbeteringen
doorgevoerd. En dat biedt
belangrijke voordelen voor onze
klanten:

Dit zeggen gebruikers over
het DDS Top bag filter
Jan Jelle Lammers, Liprovit:
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1. Goede kwaliteit
Door de lage entreesnelheid van de
te reinigen lucht, blijft de kwaliteit
van het poederproduct optimaal.

“Sinds 2020 gebruiken wij bij
Liprovit het DDS Top bag filter
bij de productie van 50 procent
vetkernen voor diervoeders.
Normaal gesproken is dat een
moeilijke combinatie voor een
filtratieproces. Bij vergelijkbare
bag filters waarbij de lucht niet van
boven aanstroomt, hadden we veel
meer problemen met aankoeken en
reinigen. Sinds wij het DDS Top bag
filter in gebruik hebben, hebben wij
nog geen vergelijkbare problemen
ondervonden. Dit filter bevalt
uitstekend.”
Liprovit is gespecialiseerd in de productie
van hoogwaardige melkproducten voor jonge

2. Minder productieverlies
Door betere verdeling van het
poederproduct in het filter, ontstaan
minder storingen. Dat zorgt voor
minder productieverlies.

Dutch Drying Systems BV biedt een nieuw, uniek,
gepatenteerd filtratiesysteem voor drogers: het DDS Top bag
filter. Bij dit innovatief type filter stroomt de te reinigen lucht
van boven het filter binnen via vier grote inlopen. Dit zorgt
voor een optimale verdeling van de luchtstroming in het
filter. Gevolg: minder storingen, minder onderhoud en dus
minder productieverlies!
In gewone pulse jet bag filters
ontstaan tijdens het gebruik
regelmatig diverse problemen: snel
slijtende zakken, bewegende korven,
ongecontroleerde poederophoping
op niet voorspelbare plekken en
vallende korven. De oorzaak van
deze problemen is dat de te reinigen
lucht met hoge snelheid vanaf
de zijkant het filter instroomt. De
gevolgen zijn vaak enorm en kosten

een bedrijf veel tijd en geld.
Doordat in het nieuwe DDS Top bag
filter de lucht van boven aanstroomt,
valt het poederproduct in een
rustige, gecontroleerde luchtstroom
naar beneden. Met als resultaat dat
het grootste deel direct in de conus
van het filter valt en de overige
deeltjes zich optimaal verdelen
over het totaaloppervlak van de
filterzakken.

3. Kostenbesparing
De zakken slijten minder snel
dan bij een gewone pulse jet bag
filter en hoeven dus minder vaak
vervangen te worden. Dat betekent
een forse kostenbesparing.
4. Minder onderhoud
Het DDS Top bag filter hoeft minder
vaak gereinigd te worden dan
een pulse jet bag filter. Gevolg:
minder onderhoud en dus minder
onderhoudskosten.
5. Duurzaam
Met het DDS Top bag filter blijft
de emissie altijd binnen de
wettelijke normen. Daarmee bent u
gegarandeerd duurzaam. Bovendien
voorkomt het uitblijven van
storingen dure en energieslurpende
opstartmomenten van de machines.

dieren.
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Ivan Woodcock, Yew Tree Dairy:

De speciale kenmerken van het
nieuwe DDS Top bag filter:
Enkelvoudig afblazen van de filterzak.
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	Luchtbuffer boven op het deksel. Dit geeft de zekerheid dat
perslucht gecontroleerd afgeblazen kan worden.
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	Afneembare deksel. Dit heeft als voordeel dat er vrije toegang is
tot alle zakken.
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Luchtkanaal met lage instroomsnelheid.

Yew Tree Dairy is een van de grootste
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Cleaning in place (CIP)-systeem in hele unit.

“Wij gebruiken in ons bedrijf twee
bag filters in het productieproces.
Helaas hebben we met het pulse
jet bag filter dat we als eerste in
gebruik namen, veel problemen.
Het tweede filter is een DDS Top
bag filter en hiermee hebben we
nooit problemen. Ideaal. We hebben
Dutch Drying Systems gevraagd om
te onderzoeken of het eerste filter
omgebouwd kan worden naar een
DDS Top bag filter. Doordat bij dat
type filter de lucht van bovenaf komt,
ontstaan veel minder storingen.”
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familiebedrijven van het Verenigd Koninkrijk
dat melkproducten produceert.

Zaklengte van zes tot zeven meter.
	Eenvoudig verwijderbaar reinigingssysteem in de ruimte van het
filter waarin de schone lucht zich bevindt.
	Warme lucht op de bodem van het filter waardoor het
poederproduct blijft stromen.

www.dutchdryingsystems.eu
dutch drying systems bv

Dutch Drying Systems BV heeft
het DDS Top bag filter bedacht,
ontwikkeld en gepatenteerd. Wilt u
meer informatie? Neem contact op
met Roel Smeenk +31 655 142 462

Dutch Drying Systems B.V.
Telfordstraat 10
8013 RM Zwolle
www.dutchdryingsystems.eu
info@dutchdryingsystems.eu
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