




Aplicaţie

Aplicaţie

Carcasă de tubulatură pentru filtre de particule tip DCA pentru montaj în reţeaua de tubulaturi a sistemelor de ventilaţie
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea din aerul introdus sau extras a particulelor în suspensie, cum ar fi aerosoli, pulberi toxice, viruşi şi bacterii
Asamblarea celulelor filtrante din cărbune activ pentru separarea substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor din aerul de alimentare şi extras

Descriere

Construcţie

R: Uşa de service pe dreapta (privind în direcţia fluxului de aer)
L: Uşa de service pe stânga (privind în direcţia fluxului de aer)

Accesorii

Şuruburi de prindere stea pentru uşa de service

Suplimente utile

Elementele de filtrare necesare pot fi comandate separat
Panouri filtrante cu pliuri mini "V" (MFP)
Celule filtrante cu pliuri mini "V" (MFC)
Celule filtrante din cărbune activ (ACF)
Alte elemente de filtrare la cerere

Caracteristici ale modelului

Uşă de service laterală pentru schimbarea uşoară a filtrului, poate fi pe stânga sau dreapta, privind în direcţia fluxului de aer
Sistem de rame executat din secţiuni din aluminiu sudat cu colţar suport pentru fixarea elementelor filtrante
Mecanism de prindere cu cleme pentru etanşare sigură între sistemul ramelor şi elementele de filtrante

Materiale şi suprafeţe

DCA

ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE FILTRARE PENTRU
SEPARAREA PARTICULELOR SUSPENDATE ÎN ZONE
CU CERINŢE STANDARD

Carcase de tubulatură pentru panouri de filtru cu pliseu mini, celule de filtru cu
pliseu mini şi celule de filtru cu cărbune activ. Pentru montaj în reţeaua de
tubulaturi a sistemelor de ventilaţie

Gamă extinsă datorită dimensiunilor diferite, economie de spaţiu si carcase
de dimensiuni compacte
Cu uşă laterală de service pentru schimbarea uşoară a filtrului
Manipulare uşoară şi etanşare sigură datorită mecanismului de prindere
Mecanism de prindere pentru schimbarea uşoară a filtrului şi ansamblu
sigur, etanş la aer
Montare rapidă fără nici o cerinţă pentru ataşamente suplimentare,
deoarece cadrul este folosit ca ramă de cuplare
Livrare ca unitate complet asamblată

Echipamente opţionale şi accesorii

Şurub de prindere cu mâner stea pentru uşa de service

PAGINA DE START > PRODUSE > Elemente de filtrare şi unităţi de filtrare > Carcase de filtre pentru montaj pe tubulaturi

> Carcase de tubulatură pentru filtre de particule >  DCA

https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/elemente-de-filtrare-%25C5%259Fi-unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-filtrare-0501521d4fae27b8
https://www.trox.ro/elemente-de-filtrare-%25C5%259Fi-unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-filtrare/carcase-de-filtre-pentru-montaj-pe-tubulaturi-6c63d240e790bc48
https://www.trox.ro/carcase-de-filtre-pentru-montaj-pe-tubulaturi/carcase-de-tubulatur%25C4%2583-pentru-filtre-de-particule-af0ee960788bd958
https://www.trox.ro/carcase-de-tubulatur%25C4%2583-pentru-filtre-de-particule/dca-032c77926f348e2a
https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f


Carcasa executată din tablă de oţel galvanizată
Sistem de rame executat din secţiuni din aluminiu sudat

INFORMAŢII TEHNICE
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