




Aplicaţie

Aplicaţie

Carcasă universală tip UCA pentru montaj în reţeaua de tubulaturi a sistemelor de ventilaţie
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea prafului grosier şi a prafului fin şi pentru adsorbţia substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor

Descriere

Variante

1SPF: O singură treaptă, pentru filtre de praf grosier şi praf fin
2SPF: Două trepte, pentru filtre de praf grosier şi praf fin
1SAF: O singură treaptă, pentru cartuşe filtrante din cărbune activ
2SAF: Două trepte, pentru filtre de praf fin şi cartuşe filtrante din cărbune activ

Construcţie

UCA

ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE FILTRARE PENTRU
SEPARAREA PRAFULUI GROSIER ŞI FIN SAU
SUBSTANŢELOR GAZOASE

Carcase universale pentru filtre cu buzunar, filtre cu pliuri mini "V", cartuşe
filtrante din cărbune activ, panouri de filtre mini "V" cu rame din plastic
Construcţie într-o treaptă sau două trepte pentru montare în reţeaua de tubulaturi
a sistemelor de ventilaţie.

Gamă extinsă datorită dimensiunilor diferite, economie de spaţiu si carcase
de dimensiuni compacte
Asamblarea filtrelor de particule şi/sau a filtrelor din cărbune activ într-o
singură carcasă, în funcţie de aplicaţie
Schimbare uşoară a filtrului prin uşa laterală de service cu mânere şi cleme
cu desfacere rapidă
Localizarea uşii de service pe stânga sau dreapta, privind în direcţia
fluxului de aer
Manipulare uşoară şi etanşare sigură când se asamblează elementele de
filtrare, datorită celor patru elemente de prindere şi a garniturii din spumă
continuă de închidere a celulei pe rama de celulă standard montată în
carcasa universală
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

Execuţie din oţel inoxidabil
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GAL: Oţel galvanizat
STA: Oţel inoxidabil
R: Uşa de service pe dreapta (privind în direcţia fluxului de aer)
L: Uşa de service pe stânga (privind în direcţia fluxului de aer)

Suplimente utile

Elementele de filtrare necesare pot fi comandate separat
Filtre cu buzunare executate din fibre chimice ne-ţesute (PFC)
Filtre cu buzunare executate din fibre sintetice ne-ţesute (PFS)
Filtre cu buzunare executate din mediu NanoWave® (PFN)
Filtre cu buzunare executate din fibre de sticlă ne-ţesute (PFG)
Filtre cu pliuri mini "V" (MFI)
Filtre din cărbune activ "V" (ACFI)
Cartuşe filtrante din cărbune activ (ACFC)
Panouri de filtre mini "V" (MFP, execuţie PLA)

Caracteristici ale modelului

Uşă laterală de service cu mânere şi cleme
Localizarea uşii de service pe stânga sau dreapta, în funcţie de direcţia fluxului de aer
Cadru cu deschideri pentru potrivirea şi fixarea cartuşelor filtrante din cărbune activ
Cadru standard cu patru elemente de prindere cu cleme pentru etanşare sigură între cadru şi elementul de filtrare

Materiale şi suprafeţe

Carcasa fabricată din tablă de oţel galvanizată sau oţel inoxidabil
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