




Alkalmazás

Alkalmazás

SCF típusú standard cellakeret, alapelem, mellyel szűrő építhető szellőztető rendszerekbe
Szűrőelemek rögzítésére, a durva és finom por leválasztásához
Szűrőelemek rögzítéséhez, melyek kiszűrik a légnemű szaganyagokat és szennyezőanyagokat
Standard cellakeret zsákos szűrőkhöz, pliszészűrőegységekhez, aktív szenes szűrőegységekhez, műanyag keretű pliszészűrőlapokhoz, Z-line szűrőkhöz és
méretre vágható szűrőbetételhez

Leírás

Változatok

A: Körbefutó horony nélküli keret

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

SCF

SZŰRŐELEMEK RÖGZÍTÉSÉRE, A DURVA ÉS FINOM
POR LEVÁLASZTÁSÁHOZ

Standard cellakeretek zsákos szűrőkhöz, pliszészűrőegységekhez, aktív szenes
szűrőegységekhez, műanyag keretű pliszészűrőlapokhoz, Z-line szűrőkhöz és
méretre vágható szűrőbetétekhez Légkezelő gépekbe szerelhető, vagy
szűrőfalba történő beépítésre szellőzéstechnikai rendszerekbe

Nagymértékben variálható, mivel számos méret kombinálható
Robosztus felépítés, a cellakeret horonnyal vagy anélkül is rendelhető
Kitűnően kompenzálhatóak tűrések a standard cellakeret körbefutó
hornyának segítségével
A horonnyal ellátott cellakeretek számos feszítési lehetőséget kínálnak
szűrőkeret mélységétől függően
Standard szűrőkeretek méretre vágható, támasztórács nélküli és
benyomható keretű szűrőbetétekhez
A négy speciális rögzítőelemnek, illetve a habosított zárt cellás,
szilikonmentes tömítésnek köszönhetően könnyen kezelhető és
tökéletesen tömít
Megfelel a VDI 6022-es szabvány higiéniai elvárásainak

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Rozsdamentes acél szerkezet
Profilos tömítés (cserélhető)
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B: Keret körbefutó horonnyal
C: Keret körbefutó horonnyal, támasztórács, és feszítőkeret
Feszítési mélység: 25, 48, 96 mm

Kialakítás

GAL: Horganyzott acél
STA: Rozsdamentes acél

Opciók

CS: Folyamatos tömítés
PS: Profilos tömítés

Hasznos tartozékok

A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni
Zsákos szűrők nem szőtt kémiai szálból (PFC)
Zsákos szűrők nem szőtt szintetikus szálból (PFC)
Szákos szűrők NanoWave® anyagból (PFN)
Zsákos szűrők nem szőtt üvegszálból (PFC)
Pliszészűrő egységek (MFI)
Aktívszenes szűrőegységek (ACFI)
Pliszészűrő lapok (MFP, PLA szerkezet)
Z-line szűrők (ZL)
Méretre vágható szűrőbetétek ((FMP, anyagtípus: G02, C04, C11, C06, felépítés: PAD)

Szerkezeti ismérvek

Négy rögzítőelem, melyek tökéletes szigetelés biztosítanak a cellakeret és a szűrőelemek között
Standard cellakeret, körbefutó horony nélkül, habosított folytonos tömítéssel vagy profilos tömítéssel
Standard szűrőkeretek méretre vágható, támasztórácsos és benyomható keretű szűrőbetétekhez
Alapelemek különféle méretekben
Ugyanolyan méretű standard cellakeretekből szűrőfal építhető
Legnagyobb magasság: 5 standard cellakeret

Anyagok és felületek

Horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készült standard cellakeretek
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