




Uygulama

Uygulama

Kritik gereksinimler için KSFS tipi kanallı parçacık filtrelerine sahip bir filtreleme ünitesi sisteminin montajı için KSFSSP tipi bağlantı boğazı

Tanım

Konstrüksiyon

M: Ön filtresiz gövde
PM: Ön filtreli gövde
SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
STA: Paslanmaz çelik
gövde sayısı: 1 – 6
MD: Servis panosuna sahip gövde
TLBR: Hava girişi sol üstte, hava çıkışı sağ altta
TRBL: Hava girişi sağ üstte, hava çıkışı sol altta
TRBR: Hava girişi sağ üstte, hava çıkışı sağ altta
TLBL: Hava girişi sol üstte, hava çıkışı sol altta
SPM: Gövde ve bağlantı boğazı fabrikada monte edilmiş
SPP: Gövde ve bağlantı boğazı ayrı

Kullanışlı ekler

Ayrı sipariş edilen uygun filtreleme elemanları
Mini kıvrımlı filtre panelleri (MFP)
Mini kıvrımlı filtre hücreleri (MFC)
Aktif karbon filtre hücreleri (ACF)
İstek üzerine diğer filtreleme elemanları
Kanallı partikül filtresi (KSFS)

Konstrüksiyon özellikleri

Ard arda altı adede kadar filtreye sahip sistemlerde yatay hava girişi ve çıkışı için destek ayakları bulunan bağlantı boğazı
Hava çıkış boğazı içindeki hava yönlendirme plakaları, sistem içinde standart hava akımı sağlar, toplam fark basıncı ve enerji maliyetlerini düşürür
Ard arda dört veya daha fazla filtre ünitesine sahip filtreleme ünitesi sistemleride, gövdeler ayrı teslim edilir

Malzemeler ve yüzeyler

RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz çelik sactan veya paslanmaz çelikten yapılmış bağlantı boğazı

KSFSSP

YATAY HAVA GIRIŞ VE ÇIKIŞINA SAHIP FILTRELEME
ÜNITESI SISTEMLERI IÇIN

Filtreleme ünitesi sistemlerinin kanallara montajı için bağlantı boğazı

RAL 9010 dekontamine edilebilir toz boya kaplı çelik sacdan yapılmış
bağlantı boğazları
Hava çıkış boğazı içindeki hava yönlendirme plakaları, sistem içinde
standart hava akımı sağlar, toplam fark basıncı ve enerji maliyetlerini
düşürür
Ard arda 6 adede kadar filtre gövdesine sahip filtreleme ünitesi sistemleri
için
Tüm filtreleme ünitesi sistemi için sızdırmazlık testi

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Paslanmaz çelik konstrüksiyon

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Filtre elemanları ve filtre üniteleri > Kanal kurulumu için filtre muhafazaları > spigots >  KSFSSP
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