




Alkalmazás

Alkalmazás

KSFS típusú légcsatornázott részecskeszűrő kritikus követelményekhez
Ház légcsatornába építéshez
Lebegőanyagoknak, pl. aeroszoloknak, mérgező poroknak, vírusoknak és baktériumoknak a befúvott vagy az elszívott levegőből történő leválasztására alkalmas
szűrőelemek.
Aktívszenes szűrőcellák rögzítéséhez, melyek leválasztják a légnemű szaganyagokat és szennyezőanyagokat a befúvott és elszívott levegőből

Leírás

Változatok

M: Előszűrő nélküli ház
PM: Ház előszűrővel

Kialakítás

SPC: Acél, porszórt, RAL 9010, tiszta fehér
STA: Rozsdamentes acél

Opciók

MF: Ház kettős hornyú szerviz tálcával

Kiegészítők

Műanyag szervizzsák zárógyűrűvel

Hasznos tartozékok

KSFS

SZŰRŐELEMEK RÖGZÍTÉSÉRE, LEBEGŐ RÉSZECSKÉK
LEVÁLASZTÁSÁHOZ, KRITIKUS ELVÁRÁSOKAT
TÁMASZTÓ KÖRNYEZETEKBEN

Légcsatornába épített sterilszűrők pliszészűrő panelekhez, pliszészűrő cellákhoz
és aktív szénszűrő cellákhoz Szellőzőrendszerek légcsatornáiba szerelhető.
Gyógyászat, biológia, gyógyszerészet és érzékeny technológia területére

Légcsatornába épített sterilszűrő, acéllemezből, nem szennyeződő porszórt
felülettel, RAL 9010, a rögzítőszerkezet rozsdamentes acélból
Robosztus, hegesztett szerkezet körbefutó kettős peremű
csatlakozókarimákkal, előfúrt furatokkal; biztonságos tömítés érdekében
Egyfázisú vagy kétfázisú ház, melybe finomporszűrő szerelhető
előszűréshez és sterilszűrő második fázisként
Biztonságos tömítés és kényelmes kezelés, a konzisztens érintkezési
nyomást garantáló feszítőkarnak köszönhetően, mely fenntartja a ház és a
szűrőelem közötti tömítettséget
Szűrőelemekhez használható tömítettség-ellenőrző kialakítás

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Opcionálisan kettős hornyú szerviz tálcával a szennyeződésmentes
szűrőcseréhez (biztonságos csere)
Műanyag szervizzsák zárógyűrűvel a szennyeződésmentes szűrőcseréhez
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A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni
Pliszészűrő lapok (MFP)
Pliszészűrő cellák (MFC)
Aktívszenes szűrőcellák (ACF)
Más szűrőelemek kérésre
Csatlakozócsonk (KSFSSP)

Szerkezeti ismérvek

Ház, robosztus, hegesztett csatlakozókarimákkal, előfúrt furatokkal
Automatikus állítású présmechanizmus, mely garantálja a tömítés fenntartását a ház és a szűrőelem között, a présmechanizmus csak akkor zárható, ha szűrőelem
megfelelően van elhelyezve
Takarólemez, profilos tömítéssel, négy szorítócsavarral, csillagfogantyúkkal
Előszűrő ház, pliszészűrőpanelek és finomporszűrők elhelyezéséhez
Kettős hornyú szerviz tálca és műanyag szervizzsák a szennyeződésmentes szűrőcseréhez
Sterilszűrőként használt pliszészűrő panelekhez használható tömítettség-ellenőrző kialakítással
A házon bemélyedések találhatóak, hogy a szűrőelem precízen illeszkedjen
Tömítetlenség ellenőrzés az egyes házakhoz

Anyagok és felületek

A készülékház horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér, vagy rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél présmechanizmus
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