




Anvendelse

Anvendelse

Kanal-mikrofilter i serien FSFS til krævende behov
Svøb til kanalindbygning
Indbygning af filterelementer til udskillelse af støv stoffer som f.eks. aerosoler, toksiske støv, virus og bakterier fra ind- og udsugningen
Ilægning af aktivkul-filterceller til udskillelse af gasformede lugtstoffer og aggresive stoffer fra indblæsningen og udsugningen

Beskrivelse

Varianter

M: Svøb uden forfilter
PM: Svøb med forfilter

Udførelser

SPC: stål pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid
STA: rustfrit stål

Valgmuligheder

MD: Svøb med to-rillet betjeningsrand

Tilbehør

Kunststof-servicepose med O-ring

Supplerende produkter

KSFS

TIL INDBYGNING AF FILTERELEMENTER TIL
UDSKILLELSE AF STØV STOFFER VED HØJE KRAV

Kanal-mikrofilter til mini Pleat filterplader, mini Pleat filterceller og aktivkul-
filterceller. Til kanalindbygning i ventilationsanlæg. Anvendes inden for
områderne medicin, biologi, farmaci og kritiske områder

Kanal-mikrofilter af stål med dekontaminerbar pulverlakering RAL 9010 og
montageramme af rustfrit stål
Stabil, svejset konstruktion med omløbende, dobbelt kantede og forborede
flanger til optimal tætning
Svøb med et eller to trin til ilægning af finstøvfilter som forfiltertrin og
mikrofilter som andet filtertrin
Sikker tætning og komfortabel anvendelse med spændearm giver et
ensartet tryk og dermed god tætning mellem svøbet og filterelementet
Integreret tæthedsmåler til filterelementer

Valgfrit udstyr og tilbehør

Kanal-mikrofilter valgfrit med to-rillet betjeningsrand til et kontaminationsfri
filterskifte
Brugen af serviceposen med O-ring giver et kontaminationsfri filterskifte
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Tilhørende filterelementer skal bestilles separat
Mini Pleat filterplader (MFP)
Mini Pleat filterceller (MFC)
Aktivkulfilter-celler (ACF)
Andre filterelementer på forespørgsel
Tilslutningsstudser (KSFSSP)

Konstruktionsegenskaber

Svøb med stabile, dobbelt kantede og forborede tilslutningsflanger
Montageramme til en konstant tætning mellem svøb og filterelement, som kun kan spændes, når filterelementet sidder korrekt
Afdækningsplade med profiltætning og fire tilpresningsskruer med stjernegreb
Forfilterhus til ilægning af Mini Pleat filterplader som finstøvfilter
To-rillet betjeningsrand og kunststof-servicepose til kontaminationsfri filterskifte
Tæthedsmåler til Mini Pleat filterplader som mikrofilter
Afstandsprægning på svøbet til præcis fiksering af filterelementerne
Tætningstest af hvert enkelt svøb

Materialer og overflader

Svøb i pulverlakeret stål, RAL 9010, hvid eller af rustfrit stål
Montageramme af rustfrit stål
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