




Použití

Použití

Standardní rám elementu typu SCF jako základní prvek pro montáž do filtrační stěny ve vzduchotechnických zařízeních
Příslušenství filtračních elementů pro zachycování hrubého a jemného prachu
Příslušenství filtračních elementů pro adsorpci plynných páchnoucích látek a škodlivých látek
Standardní rám elementu pro kapsové filtry, plisované filtrační vložky, filtrační vložky s aktivním uhlím, plisované filtrační desky s plastovými rámy, filtry Z-line a
filtrační vložky na míru.

Popis

Varianty

A: Rám bez obvodové drážky

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

SCF

PŘÍSLUŠENSTVÍ FILTRAČNÍCH ELEMENTŮ PRO
ZACHYCOVÁNÍ HRUBÉHO A JEMNÉHO PRACHU

Standardní rámy filtračních elementů pro kapsové filtry, plisované filtrační vložky,
filtrační vložky s aktivním uhlím, plisované filtrační desky s plastovými rámy, filtry
Z-line a filtrační vložky na míru. Pro montáž v centrálních klimatizačních
jednotkách nebo pro montáž do filtrační stěny ve vzduchotechnických zařízeních

Vysoce variabilní použití, je možné kombinovat různé rozměry
Odolná konstrukce; rám elementů k dispozici s drážkou i bez drážky
Dokonalá kompenzace tolerancí díky obvodové drážce ve standardním
rámu elementu
Firtrační rámy elementů s drážkou poskytují možnost nastavit různé napětí v
závislosti na hloubce rámu filtru
Standardní rám elementu pro filtrační vložky na míru s podpůrnou mříží a
nasazovacím rámem
Snadná manipulace a bezpečné těsnění díky čtyřem speciálním
upevňovacím prvkům a nekonečnému pěnovému těsnění s uzavřenými
elementy bez silikonu.
Vyhovuje hygienickým požadavkům VDI 6022

Volitelné vybavení a příslušenství

Konstrukce z nerezové oceli
Profilované těsnění (vyměnitelné)
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B: Rám s obvodovou drážkou
C: Rám s obvodovou drážkou, ochrannou mřížkou a napínacím rámem
Hloubka napínání: 25, 48, 96 mm

Provedení

GAL: pozinkovaná ocel
STA: nerezová ocel

Možnosti

CS: Nekonečné těsnění
PS: Profilované těsnění

Užitečné doplňky

Adekvátní filtrační elementy se objednávají zvlášť
Kapsové filtry vyrobené z netkaných chemických vláken (PFC)
Kapsové filtry vyrobené z netkaných syntetických vláken (PFN)
Kapesní filtry vyrobené z média NanoWave® (PFN)
Kapsové filtry vyrobené z netkaných skelných vláken (PFG)
Filtrační vložky Mini Pleat (MFI)
Filtrační vložky s aktivním uhlím (ACFI)
Filtrační desky Mini Pleat (MFP, konstrukce PLA)
Filtry Z-line (ZL)
Filtrační vložky na míru (FMP, typ média G02, C04, C11, C06, konstrukce PAD)

Charakteristické konstrukční znaky

Čtyři upínací prvky pro bezpečné těsnění mezi rámem elementu a filtračním elementem
Standardní rám elementu bez obvodové drážky, buď s pěnovým nekonečným těsněním nebo s profilovaným těsněním
Standardní rám elementu s ochrannou mřížkou a nasazovacím rámem pro filtrační vložky na míru
Základní prvky v různých rozměrech
Ve filtrační stěně lze kombinovat standardní rámy elementů stejného rozměru
Maximální výška: 5 standardních rámů elementů

Materiály a povrchy

Standardní rámy elementů vyrobené z pozinkovaného plechu nebo nerezové oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE
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