




Anvendelse

Anvendelse

Tilslutningsstudse fra serien KSFSSP til opbygning af et filteranlæg med kanal-mikrofiltret KSFS til opfyldelse af høje krav

Beskrivelse

Udførelser

M: Svøb uden forfilter
PM: Svøb med forfilter
SPC: stål pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid
STA: rustfrit stål
Antal svøb: 1 – 6
MD: Svøb med betjeningsrand
TLBR: luftindgang øverst til venstre, luftudgang nederst til højre
TRBL: luftindgang øverst til højre, luftudgang nederst til venstre
TRBE: luftindgang øverst til højre, luftudgang nederst til højre
TLBL: luftindgang øverst til venstre, luftudgang nederst til venstre
SPM: svøb og tilslutningsstudse monteret
SPP: svøb og tilslutningsstudse separat

Supplerende produkter

Tilhørende filterelementer skal bestilles separat
Mini Pleat filterplader (MFP)
Mini Pleat filterceller (MFC)
Aktivkul-filterceller (ACF)
Andre filterelementer på forespørgsel
Kanal-mikrofilter (KSFS)

Konstruktionsegenskaber

Tilslutningsstudse med stativ til horisontal luftind- og udgang, kan leveres til anlægskombinationer med op til seks filterenheder ved siden af hinanden
En plade i udluftningsstudsen sørger for en ensartet gennemstrømning af anlægget
Af transportårsager bliver filteranlæggene ved fire eller flere svøb leveret adskilt ved siden af hinanden

Materialer og overflader

Tilslutningsstudse i pulverlakeret stål, RAL 9010, hvid eller af rustfrit stål

KSFSSP

TIL FILTERANLÆG MED HORISONTAL LUFTINDGANG OG
LUFTUDGANG

Tilslutningsstudse til opbygning af filteranlæg til kanalindbygning

Tilslutningsstudse af stål med dekontaminerbar pulverlakering RAL 9010
En plade i udluftningsstudsen sørger for en ensartet gennemstrømning af
anlægget, reducerer den totale trykdifferens og sænker energiudgifterne
Til filteranlæg med op til 6 filterhuse ved siden af hinanden
Tætningstest til hele filteranlægget

Valgfrit udstyr og tilbehør

Udførelse i rustfrit stål
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