




Použití

Použití

Potrubní skříň pro HEPA filtry typu DCA pro instalaci do potrubí vzduchotechnických zařízení
Příslušenství filtračních elementů pro odstraňování suspendovaných částic, například aerosolů, toxických prachů, virů a bakterií, z přiváděného a odváděného
vzduchu
Příslušenství pro filtry s aktivním uhlím pro adsorpci plynných páchnoucích látek a škodlivých látek z přiváděného a odváděného vzduchu.

Popis

Provedení

R: Servisní dvířka napravo (ve směru proudění vzduchu)
L: Servisní dvířka nalevo (ve směru proudění vzduchu)

Příslušenství

Přítlačné šrouby s hvězdicovými gripy pro servisní dvířka.

Užitečné doplňky

Adekvátní filtrační elementy se objednávají zvlášť
Filtrační desky Mini Pleat (MFP)
Filtrační elementy Mini Pleat (MFC)
Filtrační elementy s aktivním uhlím (ACF)
Jiné filtrační prvky na vyžádání

Charakteristické konstrukční znaky

Boční dvířka pro obsluhu pro snadnou výměnu filtru mohou být umístěna vlevo nebo vpravo při pohledu ve směru proudění vzduchu
Rámový systém ze svařovaných hliníkových profilů s podpůrným úhelníkem pro upevnění filtračních elementů
Upínací mechanismus pro bezpečné utěsnění mezi systémem rámu a filtračními prvky

Materiály a povrchy

DCA

PŘÍSLUŠENSTVÍ FILTRAČNÍCH ELEMENTŮ PRO
ZACHYCOVÁNÍ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V
OBLASTECH SE STANDARDNÍMI POŽADAVKY

Potrubní skříň pro filtrační desky Mini Pleat, filtrační elementy Mini Pleat, a filtrační
elementy s aktivním uhlím. Pro montáž do potrubí vzduchotechnických zařízení

Vysoce variabilní díky různým rozměrům a úspoře místa, úsporné,
kompaktní rozměry skříní
S bočními dvířky pro obsluhu pro snadnou výměnu filtru
Snadné ovládání a bezpečné těsnění díky upínacímu mechanismu
Upínací mechanismus pro snadnou výměnu filtru a bezpečné
vzduchotěsné usazení
Rychlá montáž bez nutnosti přídavných dílů; rám skříně se používá totiž
jako připojovací rám
Dodávka jako zcela sestavená jednotka

Volitelné vybavení a příslušenství

Přítlačný šroub s hvězdicovým gripem pro servisní dvířka pro obsluhu
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Skříň z pozinkovaného plechu
Rámový systém ze svařovaných hliníkových profilů

TECHNICKÉ ÚDAJE
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