




Aplicaţie

Aplicaţie

Ştuţ de racord tip KSFSSP pentru asamblarea unui sistem de unităţi de filtru cu filtre de particule pe tubulatură de tip KSFS pentru cerinţe critice

Descriere

Construcţie

M: Carcasă fără pre-filtru
PM: Carcasă cu pre-filtru
SPC: Oţel, vopsit RAL 9010, alb pur
STA: Oţel inoxidabil
Număr de carcase: 1 – 6
MD: Carcasă cu placă de service
TLBR: Intrare aer sus stânga, ieşire aer jos dreapta
TRBL: Intrare aer sus dreapta, ieşire aer jos stânga
TRBR: Intrare aer sus dreapta, ieşire aer jos dreapta
TLBL: Intrare aer sus stânga, ieşire aer jos stânga
SPM: Carcasă şi ştuţ de racord asamblate din fabrică
SPP: Carcasă şi ştuţ de racord separate

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
Filtru de particule pe tubulatură (KSFS)

Caracteristici ale modelului

Ştuţ de racord cu suporţi de sprijin, pentru intrare sau ieşire orizontală a aerului, disponibile pentru sisteme cu până la şase unităţi de filtre într-un rând
Plăcile de deflecţie aer în ştuţul de ieşire a aerului asigură un flux de aer uniform prin sistem, reduc presiunea diferenţială totală şi diminuează costurile cu energia
Pentru sisteme de unităţi filtrante constând din patru sau mai multe unităţi într-un rând, carcasele sunt livrate separat

Materiale şi suprafeţe

KSFSSP

PENTRU SISTEME DE UNITĂŢI DE FILTRARE CU
INTRARE AER ŞI IEŞIRE ORIZONTALE

Ştuţ de racord pentru asamblarea sistemelor de unităţi de filtrare în reţeaua de
tubulaturi

Ştuţuri executate din tablă de oţel cu vopsea decontaminantă RAL 9010
Plăcile de deflecţie aer în ştuţul de ieşire a aerului asigură un flux de aer
uniform prin sistem, reduc presiunea diferenţială totală şi diminuează
costurile cu energia
Pentru sisteme de unităţi de filtrare cu până la 6 carcase de filtre într-o linie
Test de etanşeitate pentru întregul sistem de unităţi de filtrare

Echipamente opţionale şi accesorii

Execuţie din oţel inoxidabil

PAGINA DE START > PRODUSE > Elemente de filtrare şi unităţi de filtrare > Carcase de filtre pentru montaj pe tubulaturi > Spigots >  KSFSSP
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https://www.trox.ro/elemente-de-filtrare-%25C5%259Fi-unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-filtrare/carcase-de-filtre-pentru-montaj-pe-tubulaturi-6c63d240e790bc48
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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


Ştuţ de racord executat fie din tablă de oţel, vopsit RAL 9010, alb pur, fie din oţel inoxidabil

INFORMAŢII TEHNICE
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