




Aplicaţie

Aplicaţie

Cadru standard tip SCF ca element de bază pentru montarea unui perete filtrant în sistemele de ventilaţie
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea prafului grosier şi fin
Asamblarea elementelor de filtrare pentru adsorbţia substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor
Cadru standard pentru filtre cu buzunar, filtre cu pliuri mini "V", filtre din cărbune activ "V", panouri de filtre mini "V" cu rame din plastic, filtre Z-line şi material filtrant
decupabil la dimensiunea dorită.

Descriere

Variante

A: Cadru fără canelură perimetrală

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

SCF

ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE FILTRARE PENTRU
SEPARAREA PRAFULUI GROSIER ŞI FIN

Cadru standard pentru filtre cu buzunar, filtre cu pliuri mini "V", filtre din cărbune
activ "V", panouri de filtre mini "V" cu rame din plastic, filtre Z-line şi material
filtrant decupabil la dimensiunea dorită. Pentru montajul în centrale de tratare a
aerului sau pentru montarea unui perete filtrant în sistemele de ventilaţie

Gamă extinsă, deoarece pot fi combinate filtre de diferite dimensiuni
Construcţie robustă; cadru disponibil cu şi fără canelură
Compensare perfectă a toleranţelor datorită canelurii perimetrale în cadrul
standard
Cadrele cu canelură permit opţiuni diversificate de tensionare în funcţie de
adâncimea ramei filtrului
Cadre standard pentru material filtrant decupat la dimensiune cu grilaj şi
ramă cu fixare prin presare
Manipulare uşoară şi etanşare sigură datorită celor patru elemente de
prindere în cleme şi a unei garnituri continue din spumă fără silicon cu
celulă închisă
Îndeplineşte cerinţele de igienă ale VDI 6022

Echipamente opţionale şi accesorii

Execuţie din oţel inoxidabil
Garnitură profilată (înlocuibilă)
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B: Cadru cu canelură perimetrală
C: Cadru cu canelură perimetrală, grilaj suport şi ramă de tensionare
Adâncime de tensionare: 25, 48, 96 mm

Construcţie

GAL: Oţel galvanizat
STA: Oţel inoxidabil

Opţiuni

CS: Garnitură continuă
PS: Garnitură profilată

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)
Panouri de filtre mini "V" (MFP, execuţie PLA)
Filtre Z-line (ZL)
Material filtrant decupabil la dimensiunea dorită (FMP, tip media G02, C04, C11, C06, execuţie PAD)

Caracteristici ale modelului

Patru elemente de prindere cu cleme pentru etanşare sigură între cadru şi elementele de filtrare
Cadru standard fără canalură perimetrală, cu garnitură din spumă continuă sau garnitură profilată
Cadru standard cu grilaj şi ramă cu fixare prin presare pentru plăci de filtre decupabile la dimensiunea dorita
Elemente de bază în diferite dimensiuni
Cadrele standard de aceeaşi dimensiune pot fi combinate într-un perete filtrant
Înălţime maximă: 5 cadre de celulă standard

Materiale şi suprafeţe

Cadrele standard confecţionate din tablă de oţel galvanizată sau oţel inoxidabil
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