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Uw partner in filtratie
Ondersteund door een team ervaren en gemotiveerde
vakmensen heeft VoTech op filtratiegebied een
gerenommeerde naam opgebouwd en is wereldwijd
toeleverancier van de aardgas industrie.

VoTech Filter BV verkoopt in de Benelux de in Duitsland vervaardigde
filtratieproducten voor aardgas, biogas, lucht en industriële gassen.
VoTech Filter BV is het Nederlandse verkoopkantoor
voor de Benelux en is een dochteronderneming van
VoTech Filter GmbH, die is gevestigd in Duitsland. Sinds
1985 specialiseert VoTech zich in ontwikkeling en
vervaardiging van hoogwaardige filtratieproducten die
worden gefrabriceerd in Heinsberg (D), waar VoTech in
1996 een moderne productie, ruime kantoor faciliteiten
en een innovatief testlaboratorium bouwde.
Onze produkten zijn bedoeld voor het afscheiden van
vaste stoffen en vloeistoffen uit aardgas, biogas, lucht
en industriële gassen. De afgelopen 30 jaar heeft dit
familiebedrijf een gerenommeerde naam in de
aardgasbranche opgebouwd. VoTech (D) levert
wereldwijd producten en diensten aan bedrijven in de
energiesector. De snelle uitbreiding en de voortdurend
groeiende vraag vanuit de energiemarkt, zorgde steeds
weer voor nieuwe uitdagingen.

Ondersteund door een team ervaren en
gemotiveerde vakmensen, pakt VoTech deze
problemen nog steeds met grote innovativiteit aan.
Technologisch hoogstaande en kostenbeparende
oplossingen worden in nauwe samenwerking met
onze cliënten en toeleveranciers ontwikkeld. Het
innovatieve R&D test- laboratorium biedt VoTech de
gelegenheid in eigen beheer fundamenteel
onderzoek, kwaliteitscontroles en kwaliteitsbewaking
uit te voeren.
VoTech biedt standaard hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid, flexibiliteit, service en korte
levertijden. VoTech is gecertificeerd volgens ISO
9001:2008 en geregistreerd bij 1st Point FPAL en
Achilles Joint Qualification System.
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KWALITEITSMANAGEMENT
Gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 door
TÜV. Regelmatige audits worden uitgevoerd
door interne en externe auditoren.
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De INLINER, deelstroomafscheider type LCK®, heeft een aantal kenmerkende
criteria die resulteren in een veelzijdig en compact systeem met een grote
bandbreedte, voor efficiënte afscheiding van grote hoeveelheden stof en
vloeistof uit aardgas en industriële gassen.
De gepatenteerde in-line afscheider, VoTech’s
deelstroomafscheider type LCK®, is na jaren van
uitgebreid en fundamenteel onderzoek (1996 –
tot heden), ontwikkeld tot een breed inzetbaar
systeem. De afscheider biedt bij grote
bandbreedten een uitermate goede
afscheidingsgraad, heeft een lage verschildruk en
levert een gaskwaliteit af, die gelijk is aan gas dat
is gereinigd met hoogwaardige filterpatronen,
zonder het nadeel van dergelijke patronen.
De afscheider, die slechts de energie van de
inkomende processtroom benut, heeft geen
bewegende delen, vergt weinig onderhoud, is
ongecompliceerd in gebruik en veroorzaakt
aanzienlijk minder afval: spare parts worden tot
een minimum gereduceerd. De total cost of
ownership alsmede de footprint zijn duidelijk
geringer dan bij conventionele systemen het
geval is. Waar in de regel een dubbel-straats
systeem wordt geïnstalleerd, is in combinatie met
automatische drainage, een enkel-straats LCK®
systeem voldoende, aangezien in deze afscheider
geen filterpatronen worden toegepast die
moeten worden gewisseld. Dit brengt een
aanzienlijke besparing van de totale investering
met zich mee.
•
•

•
•

Hoge afscheidingsgraad bij grote bandbreedte
Relatief lage en constante verschildruk,
afhankelijk van de dichtheid van het medium
en de volumestroom.
De LCK® onderscheidt zich van conventionele
filters door de compacte in-line constructie.
Onderhoudstijd en kosten: geen onderhoud
dankzij de zelfreiningende werking van de
concentrator

LCK®
De ontwikkeling is gebaseerd op degelijke
theoretische kennis en intensief onderzoek.
Verdere technische ontwikkeling wordt
begeleid door fundamentele research.

4

KWALITEIT | FLEXIBILITEIT | INNOVATIEF | BETROUWBAAR – >30 JAAR UW PARTNER IN FILTRATION

Ontwerp, productie en distributie van
geavanceerde filtratieproducten en afscheiders

“We bieden
innovatie of
assisteren bij
standardisering
van bestaande
filtratie
oplossingen”

Tijdens transport en gedurende elke processtap, ontstaat
er in het gas vervuiling door vaste stoffen en/of vloeistof.
Om schade aan de in de pijpleiding geïnstalleerde
apparaten te voorkomen, biedt VoTech filterpatronen en
complete afscheidingssystemen voor reiniging van
gas voor downstream, midstream en upstream. Voor
toepassingen bij de distributie, transport en na de
gaswinning, biedt VoTech ondersteuning bij ontwerp en
configuratie volgens specifieke wensen van de cliënt of
bij standaardisatie volgens landelijke normen of
specifieke bedrijfsnormen.
VoTech patronen zijn ontworpen voor de efficiënte
afscheiding van typische verontreinigingen uit droog of
nat aardgas of industriële gassen, na gasproductie, uit
installaties in gastransportleidingen tot aan de leidingen
vlak voor de eindgebruiker. Als OEM produceren wij
patronen met een grote variëteit aan afmetingen en
filtermedia voor menig gerenommeerd apparatenbouwer en ingenieurbureau. Wij ondersteunen onze
cliënten bij ontwerp kwesties, om maximale efficiëntie,
compacte constructie, hoogst mogelijke vuilopvang
capaciteit, lage verschildruk en optimale standtijd te
garanderen.
Het innovatieve R&D test-laboratorium biedt ons de
gelegenheid in-house fundamenteel onderzoek te plegen
en kwaliteitscontroles en continuïteit controles uit te
voeren. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten of bij
verbetering van bestaande, wordt voorkeur gegeven aan
millieuvriendelijke oplossingen, ter ondersteuning van de
huidige visies met betrekking tot het beperken van afval
en de verwerking daarvan.
Training: Voor clienten en partners, die uitsluitend
VoTech patronen toepassen, bieden we training aan.
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FILTERPATRONEN | COALESCERPATRONEN | FILTERS | TESTEN
In onze fabriek in Heinsberg (D) worden filter- en
coalescerpatronen voor alle op de markt gangbare
filterfabrikaten geproduceerd. Een grote verscheidendheid
aan hoge kwaliteit filtermedia vinden hun toepassing in een
breed assortiment voor verschillende temperatuurbereiken.
In de regel worden in gasfiltratie cilindrisch gevormde
partronen toegepast. Organische en anorganische
filtratiematerialen zoals papiersoorten en kunststoffen
worden geplisseerd en voorzien van een metalen binnenen buitenkorf. Dit geheel wordt met metalen eindkappen
door middel van een hoogwaardig bindmiddel verbonden.
De patronen worden dus zo geconstrueerd, dat deze ook
aan hoge verschildrukken kunnen worden blootgesteld.
Echter veroorzaakt deze onmisbare stabiliteit tevens
milieutechnische problemen bij de afvalverwerking.
Derhalve ontwikkelden wij een groene lijn patronen, waarbij
metaaldelen kunnen worden hergebruikt, het VoTeco®Systeem. Naast toenemend millieubewustzijn in alle
industrieën wereldwijd en verbeterde afvalverwerkingstechnieken zullen ook producenten in minder
milieubelastende produkten moeten voorzien. Mede
daarom werd destijds onze deelstroomafscheider LCK®
ontwikkeld. Hier worden immers helemaal geen patronen
toegepast!
VoTech Filter levert een gelimiteerde serie nodulair
(MOP16) of aluminium (MOP6) gegoten filters, type
Topfilter, voor toepassig in gasdistributielijnen en
hoofdaansluitingen naar eindgebruikers. Ook hier hebben

we bij de ontwikkeling van de cassettes gekozen voor een
metaal-vrij design. De Topfilter serie biedt enorme voordelen
dankzij het opvallende ontwerp, efficiente afvalverwerking
(aangezien de filtercassettes geen metaaldelen bevatten),
eenvoudige montage, gemakkelijk in onderhoud en een
tweemaal zo groot filteroppervlak vergeleken met
conventionele modellen. Optioneel kan een brandveilige
uitvoering voor indoor toepassingen worden geleverd (HTB).
Alle uitvoeringen zijn leverbaar als coalescerfilter, in vier
verschillende filterfijnheden, voor afscheiding van
condensaat en olienevel uit aardgas en (zure) vloeistofresten
uit biogas. De serie is onderworpen aan een EC type
certificering en wordt met 3.1 certificaat geleverd.
Testen: ons innovatieve testlab is sinds 1990 in voortdurende
ontwikkeling en is ondertussen toonaangevend bij
leveranciers in de energiemarkt voor het vastleggen van
gaskwaliteitseisen voor meet- en regelapparatuur en
turbines. De gesloten testopstelling met een lengte van 30
meter bevat o.a. een optische deeltjesteller waarmee de
afscheidingsefficiëntie van filtermateriaal, filterpatronen en
complete afscheiders kan worden gemeten. Het testen vindt
plaats onder simulatie van praktijkomstandigheden, in een 6”
(DN150) pijp met gassnelheden van 1-22 m/s, met lucht, tot
maximaal 4 bar. In onze testinstallatie worden interne
kwaliteitscontroles, continuiteitschecks en fundamentele
research uitgevoerd. Clienten kunnen stof laten analyseren
op deeltjesspectra en volume of clienten kunnen
vergelijkingstests van patronen en filters laten uitvoeren.

FILTERPATRONEN | COALESCERPATRONEN | FILTERS |
AFSCHEIDERS | TESTEN | PARTNER IN FILTRATION
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VoTech filterpatronen en complete afscheidingssystemen voor
verwijdering van stof en vloeistof uit gas. Toepassingen: gasdistributie,
gastransport, gaswinning, industriële gasinstallaties en industriële lucht

Filterpatronen voor afscheiding van (droge) stof uit droog aardgas, lucht en industriële gassen
Uiteenlopende vervuilingen vragen om verschillende benadering en afscheidingsmethoden;
derhalve bieden wij een grote diversiteit aan oplossingen. VoTech produceert een grote
verscheidenheid aan filterpatronen met meerdere filtermedia, zoals naaldvilt, cellulose papier,
polyester, polyproyleen, PTFE, PPS, glasvezels en combinaties van deze materialen.

Coalescerpatronen voor vloeistofafscheiding uit nat aardgas, biogas en industriële gassen
SoloToV® is geschikt bij grote hoeveelheden vloeistof en geringe hoeveelheden stof in (zeer) nat
gas. Deze patronen worden toegepast, waar vereisten betreffende verschildruk niet al te hoog
zijn en veel vloeistof wordt verwacht. Naast de standaard twee-fasen SoloToV® worden deze
patronen ook in vereenvoudigde uitvoering geproduceerd: enkelvoudig (SoloToV®S) en
enkelvoudig met vloeistofbarriere (SoloToV®SFS). Deze vereenvoudigde versie is een typisch
alternatief voor de in de markt gangbare coalescerpatronen. Tevens leverbaar in geplisseerde
uitvoering ter vergroting van het filteroppervlak bij bijvoorbeeld retrofit of indien het
filteroppervlak in verband met ruimtegebrek niet toereikend is.

Coalescerpatronen voor stof- en vloeistofafscheiding uit sterk vervuild, nat aardgas en industriële
gassen
DuoToV® coalescerpatronen zijn uitermate geschikt in gevallen, waar zowel stof als vloeistof uit het
gas moet worden verwijderd. Een in het patroon geïntegreerd, geplisseerd, voorfiltergedeelte
houdt effectief de stofdeeltjes in de eerste fase tegen. Hierdoor wordt niet alleen de levensduur
van de patronen aanzienlijk verlengd, maar ook kan - door het verhoogde filteroppervlak - de
filterhouder veel kleiner worden gebouwd!

Coalescerpatronen voor afscheiding van ultrafijne druppels en nevel uit vervuild, nat aardgas en
industriële gassen
e

MicroToV® 3 generatie coalescerpatronen zijn uitermate geschikt voor afscheiding van fijne
olienevel, condensaat en kleine hoeveelheden fijnstof uit vochtig gas. Door een speciaal
geïntegreerde microfase, wordt de olienevel in de gasstroom geconditioneerd en ontstaan
afvangbare druppels. Net als bij het DuoToV® Patroon, zorgt ook bij dit patroon een geïntegreerd
voorfilter voor een effectieve voorafscheiding van de vaste stofdeeltjes.

Tot uw dienst:
VoTech Filter BV | Postbus 6508 | 6065 ZG Montfort | Nederland

Uw aanspreekpartner:
Raak IGS B.V | G. van Muilekom | g.vmuilekom@raakigs.com
Industrieweg 61 | 7903 AJ Hoogeveen | Tel: +31 (0) 528 23 20 40
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VoTech Filter GmbH
Gladbacher Str. 39
52525 Heinsberg, Germany
www.votech.de

T: +49 (0) 2452 95900
sales@votech.de

