EXBC BAG FILTER
informacje o produkcie
W obudowie E
EXXB
BC
C medium filtrowane wypełnia
worek filtracyjny osiowo od góry.
Wlot worka filtracyjnego znajduje się na równi
z powierzchnią zamknięcia, dzięki czemu :
- wymiana worka jest łatwiejsza, a ekspozycja osoby
obsługującej filtr na kontakt z cieczą, często toksyczną,
jest zminimalizowana (nie trzeba sięgać do środka
obudowy, aby wyjąc zużyty worek filtracyjny)
- parktyczne brak start produktu poprzez minimalną
przestrzeń martwą nad workiem
Ponadto

ORIENTACJA OBUDOWY
pionowa
,,pod kątem”

- zastosowany jest worek z kołnierzem
samouszczelniających (Polylock)
- konstrukcja umożliwia zastosowanie balonów
wyporowych.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
AISI 304
AISI316L

Obudowy E
EXXB
BC
C wykonane są z wysokiej jakości stali
kwasowej 304 lub 316L, w wykonaniu przemysłowym
(kuleczkowane lub trawione) a także polerowanym
na lustro i elektropolerowanym do Ra<0,8 dla
zastosowań krytycznych.

WYKOŃCZENIE
kuleczkowane
polerowane
elektropolerowane

Do specjalnych zastosowań filtr może
być wyłożony wykładzinami
chemoodpornymi (ebonit, hallar)
lub wykonany ze specjalistycznych
gatunków stali.
Filtr jest zamknięty bardzo
pewnym połączeniem kołnierzowym
z zastosowaniem śrub odrzucanych.
Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp
oraz zminimalizowanie wysokości
zabudowy.
Konstrukcja filtra umożliwia łatwe
łączenie w kolektory kilku obudów.
Dostępne są zarówno obudowy na
różne wielkości worków filtracyjnych,
3
o przepływach do 300 m /h, a także
obudowy na specjalne zamówienie.

ZAKRES CIŚNIEŃ
10 bar
16 bar
RODZAJ PRZYŁĄCZY
gwint
kołnierz
Tri-Clamp lub DIN
camlock
BALONY WYPOROWE
dla zminimalizowania hold up

STANDARDOWE PARAMETRY
P max = 10 bar
T

Obudowy wykonane są zgodnie z dyrektywą PED 97/23/EC
w podstawowym standardzie dla cieczy grupa 2.
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max =

100°C

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA
EXBC

ROZMIAR WORKA

KOD

MATERIAŁ

(średnica/długość)

04

AISI 304

S

kuleczkowana

2 (7" / 32")

06

AISI 316

P

polerowana

1 (7" / 16")
4 (4" / 8,5")

KOD

WYKOŃCZENIE

EP elektropolerowana

USZCZELKA

B

NBR

E

EPDM

S

Silicone

V

Viton

obudowa z płaszczem grzejnym
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elektropoler

RODZAJ PRZYŁĄCZA

przyłącza

KOD

DN 50

BSP

gwint

DN 65

FL

kołnierz

TC

Tri-clamp

FT

spaw

DIN

szybkozł. DIN

PolyLock

