




Alkalmazás

Alkalmazás

KSFSSP típusú csatlakozócsonk légcsatornába épített sterilszűrőket tartalmazó szűrőegység összeszereléséhez, kritikus követelményekhez

Leírás

Kialakítás

M: Előszűrő nélküli ház
PM: Ház előszűrővel
SPC: Acél, porszórt, RAL 9010, tiszta fehér
STA: Rozsdamentes acél
Házak száma: 1 – 6
MF: Ház szerviz tálcával
TLBR: Levegő bevezetetés, bal oldalon, felül, levegő kivezetés jobb oldalon, alul
TRBL: Levegő bevezetetés, jobbra, felül, levegő kivezetés bal oldalon, alul
TRBR Levegő bevezetetés, jobbra, felül, levegő kivezetés jobb oldalon, alul
TLBL: Levegő bevezetetés, bal oldalon felül, levegő kivezetés bal oldalon, alul
SPM: Ház és csatlakozócsonk gyári összeszereléssel
SPP: Ház és csatlakozócsonk külön

Hasznos tartozékok

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

Szerkezeti ismérvek

Csatlakozócsonk támasztólábakkal vízszintes levegő be- vagy kimenethez, egy sorban maximálisan hat szűrőegységet tartalmazó rendszerekhez
A csatlakozócsonk légkivezetésében található légterelő lemezek egyenletes légáramot hoznak létre az egész rendszerben, így csökken a nyomáskülönbség és
alacsonyabbak lehetnek az energiaköltségek
Olyan szűrőegységekhez, melyek egy sorban négy vagy több szűrőegységet tartalmaznak, a házakat külön szállítjuk

Anyagok és felületek

KSFSSP

VÍZSZINTES LEVEGŐ BESZÍVÁSSAL ÉS KIFÚVÁSSAL
RENDELKEZŐ SZŰRŐEGYSÉGEKHEZ

Csatlakozócsonk, szűrőegységek légcsatornába építéséhez

Csatlakozócsonkok acéllemezből, nem szennyeződő RAL 9010
porszórással
A csatlakozócsonk légkivezetésében található légterelő lemezek
egyenletes légáramot hoznak létre az egész rendszerben, így csökken a
nyomáskülönbség és alacsonyabbak lehetnek az energiaköltségek
Egy sorban maximum 6 szűrőházat tartalmazó szűrőegységekhez
Tömítetlenség ellenőrzés az egész szűrőegységhez

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Rozsdamentes acél szerkezet

KEZDŐLAP > Termékek > Szűrőbetétek és szűrőházak > Légcsatornába építhető szűrőházak > Spigots > Típus KSFSSP
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A csatlakozócsonk acéllemezből készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér színben, vagy rozsdamentes acél anyagú
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