


Professzionális ipari szűréstechnika 1991-óta

• Komplex megoldások, teljes szűréstechnikai csomag 

• Professzionális karbantartási szolgáltatások

• Gyors szállítás

• Precizitás

• Versenyképes ár

• Standard és egyedi méretű termékek széles skálája

• Teljes körű szűréstechnikai menedzsment



Szűrőgyártás prémium 
minőségben, versenyképes áron

• Egyedi gyártás gyógyszer-, 
autóipari minőségben, a 
legmodernebb eszközökkel, 20 
éves tapasztalattal

• ISO 9001 minősítés 

• Bevizsgált, minősített 
alapanyagok

• Megbízható, prémium 
beszállítói partnerek



Alkalmazási területek

• Gyógyszeripar

• Autóipar

• Vegyipar

• Olaj- és Gázipar

• Élelmiszeripar

• Felületkezelési 
technológiák

• Ipari porleválasztás

• Vízkezelés, 
szennyvízkezelési 
technológiák



Folyadékszűrés



Folyadékszűrő berendezések, szűrőbetétek, folyamatszűrés

• Zsákszűrő rendszerek, 
szűrőbetétek

• Gyertya szűrő 
rendszerek

• Szűrőzsákok, gyertya 
szűrők

• Centrifuga zsákok



• Szennyfogók, kosaras szűrők

• Visszamosható/öntisztító szűrő 

rendszerek

• Emulzió szűrő tekercsek 

• Szűrő szalagok



• Olajszűrő betétek

• Nyomó- és szívóági 

szűrők

• Hidraulika szűrők

• Üzemanyag szűrő 

betétek 

nehézgépjárművekhez

• Kiváltó termékek a 

legtöbb típusra

• Egyedileg méretezett 

szűrőbetétek



Ipari szennyvízkezelés, vízelőkészítés



Szennyvízkezelés, iszap víztelenítés

• Komplex szennyvízkezelési 
megoldások tervezéstől a 
kivitelezésig

• Szennyvízkezelő karbantartása, 
felújítása

• Szűrőprések gyártása, szervízelése

• Présvásznak, szűrőkendők 
konfekcionálása és egyedi gyártása



Ipari vízkezelés

• Technológiai és ivóvíz gyártás akár 
400 m³/nap teljesítményig

• Kulcsrakész megoldások a tervezéstől 
a kivitelezésig

• Konténerizált víztisztító rendszerek

• Automatizált klór-generátor és 
adagoló rendszer

• Vízkezelő vegyszerek és adalékok zárt 
és nyílt rendszerekhez

• Ultra-, nanoszűrő és RO rendszerek



Ipari porleválasztás



Por- és olajköd leválasztó 

berendezések és 

szűrőbetétek

• Por- és olajköd leválasztó 

berendezések egyedi 

méretezésben

• Kompakt és mobil szűrő 

egységek

• Helyi elszívó berendezések

• Egyedi és standard méretű 

szűrőbetétek



Patronos szűrő rendszerek

• Egyedi és standard 
porleválasztó 
rendszerek

• Mobil elszívó állomások

• Kompakt porleválasztó 
rendszerek

• Robbanásbiztos szűrők 
ATEX minősítéssel

• Szűrőpatronok egyedi 
és standard kivitelben



Zsákszűrő rendszerek

• Szűrőházak, elszívó 
egységek tervezése 
és gyártása

• Zsákszűrők, zsebes 
szűrők minden  
méretben és 
kivitelben

• Alkalmazás és 
hőmérséklet 
kompatibilis 
alapanyagok



Gyógyszeripari porleválasztás

• FDA minősített 
alapanyadok

• Auditált, 
gyógyszeripari 
minősítésű 
gyártástechnológia

• Fluidágyas szárító 
zsákok minden 
géptípusra

• Patronos, zsákos 
porleválaszók, panel 
szűrők

• Húsz éves tapasztalat, 
minőségi referenciák



Ipari légtechnika



Légszűrő betétek

• Z-szűrők

• Táskás szűrők

• Kompakt szűrők

• Steril szűrők

• HEPA szűrők

• Festékköd-

leválasztók

• Szűrőpaplanok



Sűrített levegő szűrők

• Szűrőházak, 
szűrőbetétek

• Olaj-, víz 
szeparátorok 

• Gyári és kiváltó 
termékek

• Oxigén/Nitrogén 
generátor



MANTI® Hővédelem

• A MANTI® CERAMIC egy vékony rétegű, kerámia alapú hővédő anyag. Fő komponensei a
nanotechnológiával — magas hőmérsékleten — előállított mikroméretű
kerámiagömbök, amelyeket vákuumos üreg tölt ki. Az üreges vákuum mikrokerámia
gömbök a nanoméretű falvastagságuk révén szinte teljes mértékben gátolják a hő
áramlását.

• A MANTI® CERAMIC bevonatok kettős hővédelemet biztosítanak. Egyrészt
nagymértékben fékezi a bevont falfelületek hőfelvételét, másrészt pedig a
kerámiagömbök összetett és nagy felületet kitevő rendszere miatt a hővédő
teljesítménye is jelentős. A két jelenség együttes, a bevonat vastagságához mérve
kiemelkedő tulajdonságai alapján a MANTI® CERAMIC termék- család nem a
hagyományos értelemben vett hőszigetelő anyag. Más, és sokkal több.

• A termékcsalád rendeltetése, hogy a hagyományos hővédelmi megoldásoktól eltérően,
újszerű, innovatív megoldást kínáljon a különböző hővédelmi feladatokra. A
vékonyréteg bevonatok alkalmazhatók a legtöbb hővédelmi problémára, legyen az lakó-
és közösségi épületek, technológiai célú berendezések, vagy speciális felületek
hővédelme.



• Hatékony hővédelem kis 
rétegvastagságban

• Innovatív, környezetbarát összetétel

• Időjárásálló, jól tapadó és dekoratív 
bevonat

• Egyszerű és hatékony felhordás 
strukturált felületeken is

• Magyarországi fejlesztő- és gyártóbázis

• Komplett szolgáltatási csomag 
kivitelezéssel



• Műszaki
Létesítménygazdálkodás
Menedzsment

• Szűréstechnikai Menedzsment

• Üzemeltetés és Karbantartás

• Mérnöki és Technológiai

Szaktanácsadás

Szolgáltatásaink



Teljes körű filter menedzsment szolgáltatásunkkal a termelési és
karbantartási igényekhez szinkronizálva biztosítjuk a szűrők és a hozzá
kapcsolódó berendezések ‚just in time’ rendszerű gyártását, cseréjét,
karbantartását, raktározását, illetve szükség esetén egyedi szállítását.

A szűrőszállítás mellett előzetes felmérést és szerződéskötést követően
elvégezzük a szűrőcserét, a szűrő takarítást és a szűrő berendezések
karbantartási, üzemeltetési feladatait. Vállaljuk a szűrőberendezések
minősítési és mérési feladatait, előre egyeztetett rendszerességgel mérjük
a szűrőegységek paramétereit (nyomásesés, szűrési hatékonysás mérése,
szivárgásvizsgálat, stb), és nem megfelelő szűrés teljesítmény,
elhasználódás esetén cseréljük a filtert, a szűrőegységet.

Szűréstechnikai menedzsment



Alkalmazási területek:

• Festőkabinok teljes körű 
szűréstechnikai karbantartása

• Porleválasztó egységek 
takarítása, szűrők cseréje

• Légtechnikai rendszerek 
szűrőinek karbantartása, cseréje

• Szűrők raktározása, 
lehívásonkénti kiszállítása, és 
beszerelése

• Konszignációs raktározás

• Elhasznált szűrők, veszélyes 
hulladékként történő elszállítása



Szűrőpatron tisztítás, regenerálás

• Porleválasztó szűrőpatronok teljes körű
tisztítása és regenerálása

• Komplett szolgáltatásként igény szerint a
ki-, beszerelést és a szállítást is vállaljuk

• Gyógyszergyár által auditált tisztítási
technológia

• Mikrobiológiai megfelelőségi vizsgálat

• Rövid határidő



Üzemeltetés és karbantartás

Létesítmény gazdálkodás menedzsment szolgáltatási csomagunk
keretén belül vállaljuk üzemek, épületek teljes karbantartási és
üzemeltetési feladatait. Vállaljuk a komplett üzem, gépészeti, villamos
egységek és az üzemhez tartozó kiszolgáló egységek takarítását, teljes
körű karbantartását.

Szolgáltatásunk egyaránt kiterjed a termelési folyamatban
megtalálható, illetve a létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó és a
kibocsátást érintő (levegő, szennyvíz) berendezések karbantartására,
takarítására, illetve a teljes épületvillamossági karbantartásra.

Vállaljuk hűtő-fűtő és szárító berendezések karbantartását és esetleges
javítását, légtechnikai rendszerek karbantartását, tisztítását és
fertőtlenítését gyógyszer- és élelmiszeripari minőségben.

Folyadékszűrő rendszerek tisztítása, karbantartása mellett szükség
esetén a szűrők cseréjét, a használt szűrők elszállítását is elvégezzük.



Alkalmazási területek:

Karbantartás-
üzemeltetés

Villamos 
karbantartás/időszakos 

felülvizsgálatok

Légkezelők/klíma karbantartás

Technológiai/kazán és ivóvíz, 
szennyvízkezelő karbantartása

Festés, épületkarbantartási 
szolgáltatások (nyílászárók, 

homlokzati, tető,stb)



Légcsatorna tisztítás



Légcsatorna tisztítás

Az üzemi klímarendszerekhez tartozó szűrőegységek rendszeres
cseréjének és karbantartásának ellenére a légcsatornák felületén por,
illetve technológiai elszívás során keletkező szennyeződés
halmozódhat fel. Alkalmazástól függően az elszívó és befúvó
pontokhoz tartozó vezetékrendszerek már 1-2 év üzemidő után is
tisztításra szorulhatnak.

A felhalmozódó szennyeződés miatt, a légcsatornák rendszeres
tisztítása egészségügyi és tűzvédelmi szempontból is elengedhetetlen.

Cégünk a Danduct Clean™ robottechnológia segítségével vállalja ipari
szellőzőrendszerek teljes körű száraz tisztítását és fertőtlenítését,
szűrők gyártását, cseréjét és időszakos karbantartását.



• Egyeztetés, probléma feltárása

• Légcsatorna helyszíni 
felmérése, kamerás vizsgálat, 
szükség esetén mintavétel

• Tisztítási program tervezése, 
ajánlat adás

• Légcsatorna tisztítása, igény 
esetén kamerafelvétel, 
dokumentáció

A tisztítás menete



Többfunkciós tisztító robot és 
inspekciós robot

Eszközrendszer

• Távirányítású robot

• Első, hátsó nagyfelbontású 
kamera

• Halogén fényszóró

• Állítható, 3D-ben mozgatható kefe 
szett 100-1200 mm-es, szögletes 
légcsatornákhoz, kör alakú 
csatorna esetében 400 mm-es 
átmérőtől

• 10” LCD monitor



DC4-PD4 kézi tisztító rendszer

• Manuális hajtású tisztító eszköz 
függőleges, vagy nehezen elérhető 
területekhez

• 30 m-es hatótáv

• 100-600 mm-es csőmérethez

• 600-1400 RPM fordulatszámú 
tisztítófej

• Polipropilén kefe-szett különböző 
méretekhez és szennyeződésekhez



Kiegészítő eszközök

• TecCam vizsgáló kamera

• Szakaszoló ballonok

• Porleválasztó egység

• H13 Hepa szűrő



Referenciáink



Rimóczi és Társa Kft.

1181 Budapest, Vasvári Pál utca 6. 

Tel: +36 1 297 0300
www.rimoczifilters.com

Kapcsolat


