




Aplicaţie

Aplicaţie

Filtru cu cărbune activ, "V" tip ACFI pentru adsorbţia substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor precum şi pentru adsorbţia hidrocarburilor şi urmelor de
compuşi anorganici din aerul de alimentare sau recirculat

Caracteristici speciale

La cerere, filtrele "V" pot fi furnizate cu alte tipuri de carbon, pentru aplicaţii şi condiţii de exploatare speciale, de ex. pentru adsorbţia compuşilor sulfului şi clorului

Descriere

Variante

PF: Cu pre-filtru

Construcţie

Filtru cu cărbune activ, "V"

PLA: Cadru executat din plastic

Opţiuni

FNU: Garnitură de etanşare secţiune plată în amonte
FND: Garnitură de etanşare secţiune plată în aval

Suplimente utile

Perete filtrant (SIF)
Carcasă universală (UCA)

Caracteristici ale modelului

Ca standard, execuţia PLA nu are nici o garnitură
Unele execuţii sunt asamblate cu o garnitură opţională de secţiune plată în aval sau în amonte

Materiale şi suprafeţe

Carbon activ granulat cu un strat de suport din fibre sintetice ne-ţesute

ACFI

PENTRU ADSORBŢIA SUBSTANŢELOR GAZOASE
MIROSITOARE ŞI A CONTAMINANŢILOR

Pentru îmbunătăţirea aerului interior în birouri, hoteluri şi aeroporturi

Disponibil cu diferite tipuri de carbon pentru zone variate de aplicaţii şi
condiţii de exploatare
Disponibil cu prefiltru F7 executat din fibre ne-ţesute
Construcţie compactă adâncă
Execuţii variate pentru aplicaţii diferite
Asamblare în cadre standard pentru pereţi filtranţi (tip SIF)
Asamblare în carcase universale (tip UCA) pentru montarea tubulaturilor
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Cadru din plastic

INFORMAŢII TEHNICE

PAGINA DE START > PRODUSE > Elemente de filtrare şi unităţi de filtrare > Filtre din cărbune activ > Filter inserts >  ACFI

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/filtre-din-c%25C4%2583rbune-activ-394a987bba635f47
https://www.trox.ro/filtre-din-c%25C4%2583rbune-activ/filter-inserts-7eec2a4af75375a7
https://www.trox.ro/filter-inserts/acfi-28e47d21059e7207
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

	ACFI
	PENTRU ADSORBŢIA SUBSTANŢELOR GAZOASE MIROSITOARE ŞI A CONTAMINANŢILOR
	Aplicaţie
	Descriere

	INFORMAŢII TEHNICE

