




Alkalmazás

Alkalmazás

Légcsatorna ház, DCA típusú, légcsatornába épített sterilszűrő, szellőző rendszerek légcsatornáiba építéséhez
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

Kialakítás

R: A kezelőajtó a jobb oldalon (a légáram irányából nézve)
L: A kezelőajtó a bal oldalon (a légáram irányából nézve)

Kiegészítők

A kezelőajtón csillagfoglalatú zárócsavarokkal

Hasznos tartozékok

A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni
Pliszészűrő lapok (MFP)
Pliszészűrő cellák (MFC)
Aktívszenes szűrőcellák (ACF)
Más szűrőelemek kérésre

Szerkezeti ismérvek

A könnyű szűrőkezelést biztosító oldalsó kezelőajtó a jobb vagy a bal is oldalon lehet a légáram irányából nézve
A keretrendszer hegesztett alumíniumszelvényekből, támasztóelemekkel, a szűrőelemek rögzítéséhez
Présmechanizmus mely tökéletes tömítést biztosít a keretrendszer és a szűrőelemek között

Anyagok és felületek

DCA

SZŰRŐELEMEK RÖGZÍTÉSÉRE, LEBEGŐ RÉSZECSKÉK
LEVÁLASZTÁSÁHOZ, NORMÁL ELVÁRÁSOKAT
TÁMASZTÓ LÉGTECHNIKAI RENDSZERBEN

Légcsatorna ház pliszészűrő panelekhez, pliszészűrő cellákhoz és aktív
szénszűrő cellákhoz Légcsatornába és szellőző rendszerekbe szereléshez

Nagymértékben variálható, hiszen különböző méretekben és helytakarékos
kompakt házméretekkel is rendelhető
Oldalsó kezelőajtó a gyors szűrőcseréhez
Könnyű kezelés és biztos tömítés a présmechanizmusnak köszönhetően
Présmechanizmus a könnyű szűrőcserhez és a biztonságos, légtömör
összeszereléshez
Gyorsan beépíthető, nincs szükség további kiegészítőkre, mivel a ház
kerete tölti be a csatlakozókeret szerepét
Készre szerelt egységként szállítjuk

Opcionális tartozékok és kiegészítők

A kezelőajtón csillagfoglalatú zárócsavar található

KEZDŐLAP > Termékek > Szűrőbetétek és szűrőházak > Légcsatornába építhető szűrőházak > Porszűrő házak részecskeszűrőkhöz > Típus DCA
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A készülékház horganyzott acélból készül
A keretrendszer hegesztett alumíniumszelvényekből készül

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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