




Použití

Použití

Potrubní HEPA filtr typu KSF pro vestavbu 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

SPC: Ocel, práškový lak RAL 9010, čistě bílá
STA: nerezová ocel

Užitečné doplňky

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

Charakteristické konstrukční znaky

Skříň s robustními připojovacími přírubami
Napínací matice pro bezpečné utěsnění mezi pláštěm skříně a filtračním prvkem
Krycí plech s profilovaným těsněním a čtyři přítlačné hvězdicové šrouby

Materiály a povrchy

Skříň z ocelového plechu, práškově lakovaného RAL 9010, čistě bílá, nebo z nerezové oceli

KSF

PŘÍSLUŠENSTVÍ FILTRAČNÍCH ELEMENTŮ PRO
ZACHYCOVÁNÍ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC

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

Pláště skříně z ocelového plechu s dekontaminovatelným práškovým
lakováním RAL 9010
Odolná, svařovaná konstrukce skříně s připojovacími přírubami po obvodu
s předvrtanými otvory
Skříň s drážkami pro přesné upevnění filtračních elementů
Bezpečné utěsnění mezi pláštěm a filtračním prvkem díky napínací matici
Robustní kryt s profilovaným těsněním, čtyři přítlačné šrouby a madlo pro
vzduchotěsné uzavření
Horizontální nebo vertikální instalace

Volitelné vybavení a příslušenství

Konstrukce z nerezové oceli
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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