




Aplicaţie

Aplicaţie

Perete filtru tip SIF pentru sisteme de ventilaţie
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea prafului grosier şi fin
Asamblarea elementelor de filtrare pentru adsorbţia substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor
Perete filtrant pentru filtre cu buzunar, filtre cu pliuri mini "V", filtre din cărbune activ "V", panouri de filtre mini "V" cu rame din plastic

Descriere

Variante

B: Cadru cu canelură perimetrală
Adâncime de tensionare: 25 mm

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

SIF

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 şi material filtrant
decupabil la dimensiunea dorită. Pentru montaj în sisteme de ventilaţie

Gamă extinsă, deoarece pot fi combinate filtre de diferite dimensiuni
Construcţie robustă
Compensare perfectă a toleranţelor datorită canelurii perimetrale în cadrul
standard
Cadrele cu canelură permit opţiuni diversificate de tensionare în funcţie de
adâncimea ramei filtrului
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

PAGINA DE START > PRODUSE > Elemente de filtrare şi unităţi de filtrare > Cadre de filtru pentru montaj pe perete > Filter wall >  SIF

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/cadre-de-filtru-pentru-montaj-pe-perete-b9dc274d80e60887
https://www.trox.ro/cadre-de-filtru-pentru-montaj-pe-perete/filter-wall-fde134b23c90d43f
https://www.trox.ro/filter-wall/sif-ccccd514653d6454


Construcţie

GAL: Oţel galvanizat
STA: Oţel inoxidabil

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)

Caracteristici ale modelului

Patru elemente de prindere cu cleme pentru etanşare sigură între cadru şi elementele de filtrare
Cadru cu canelură perimetrală

Materiale şi suprafeţe

Cadrele standard, cadrele auxiliare de montaj şi rigidizări din oţel plat executate din tablă de oţel galvanizată sau oţel inoxidabil

INFORMAŢII TEHNICE

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
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