




Aplicaţie

Aplicaţie

Filtre de particule pe tubulatură de tip KSFS pentru cerinţe critice
Carcasă pentru montaj pe tubulatură
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea din aerul introdus sau extras a particulelor în suspensie, cum ar fi aerosoli, pulberi toxice, viruşi şi bacterii
Asamblarea celulelor filtrante din cărbune activ pentru separarea substanţelor gazoase mirositoare şi a contaminanţilor din aerul de alimentare şi extras

Descriere

Variante

M: Carcasă fără pre-filtru
PM: Carcasă cu pre-filtru

Construcţie

SPC: Oţel, vopsit RAL 9010, alb pur
STA: Oţel inoxidabil

Opţiuni

MD: Carcasă cu placă de service cu canelură dublă

Accesorii

Pungă de service din plastic cu garnitură de etansare

KSFS

ASAMBLAREA ELEMENTELOR DE FILTRARE PENTRU
SEPARAREA PARTICULELOR SUSPENDATE ÎN ZONE
CU CERINŢE CRITICE

Filtre de particule pe tubulatură pentru panouri filtrante cu pliuri mini "V", celule
filtrante cu pliuri mini "V" şi celule filtrante din cărbune activ. Pentru instalare în
reţeaua de tubulaturi a sistemelor de ventilaţie. Folosit în medicină, biologie,
farmaceutică şi zone tehnice sensibile.

Filtru de particule pe tubulatură, executat din tablă de oţel cu vopsea
decontaminantă RAL 9010 şi mecanism de prindere din oţel inoxidabil
Construcţie robustă, sudată cu flanşe pre-perforate perimetral, care
garantează etanşarea sigură
Carcasă cu o singură treaptă sau două trepte, pentru asamblarea filtrelor
de praf fin în treapta de pre-filtrare şi a filtrelor de particule ca a doua
treaptă de filtrare
Etanşare sigură şi manipulare facilă datorită manetei de tensionare pentru
presiune de contact uniformă, de unde rezultă etanşarea optimă între
carcasă şi elementul de filtrare
Cu funcţie de testare a etanşării pentru elementele de filtru

Echipamente opţionale şi accesorii

Opţional placă de service cu cu canelură dublă pentru schimbarea filtrului
fără contaminare ('schimbare sigură')
Pungă de service din plastic cu garnitură de etanşare pentru schimbarea
filtrului fără contaminare
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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
Ştuţ de racord (KSFSSP)

Caracteristici ale modelului

Carcasă cu flanşe de cuplare robuste cu margine dublă cu flanşe pre-perforate perimetral
Mecanism de prindere cu ajustare automată, care garantează etanşarea optimă între carcasă şi elementul filtrant; acest mecanism de prindere poate fi închis
numai când elementul filtrant este corect aşezat
Placă de acoperire cu garnitură profilată şi patru şuruburi de prindere stea
Carcasă pre-filtru pentru asamblarea panourilor filtrante cu pliuri mini "V" ca filtre de praf fin
Placă de service cu canelură dublă şi pungă de plastic pentru schimbarea filtrului fără contaminare
Funcţie de testare a optimizării etanşării pentru panourilor filtrante cu pliuri mini "V" ca filtre de particule
Carcasă cu elemente de orientare pentru a asigura asamblarea precisă a elementelor de filtrare
Test de etanşeitate fiecare carcasă individuală

Materiale şi suprafeţe

Carcasă executată din tablă de oţel, vopsită RAL 9010, alb pur sau din oţel inoxidabil
Mecanism de prindere din oţel inoxidabil
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