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QUAD PULSE PACKAGE I

VÝHODY

Odolný voči tlakovým nárazom bez
potreby ďalších ochranných
systémov

Jednoduchá inštalácia

Proces Bag-in/Bag-out pre
primárne/sekundárne filtre a
vypúšťacieho zásobníka

Použitie jemnej filtračnej patróny
HemiPleat Primary

Navrhnutý pre objemy vzduchu 295
– 706 CFM

Aplikácia

Dizajn čistenia filtra QuadPulse (čaká sa na patent) poskytuje lepšie
uvoľňovanie prachu a predĺženú životnosť filtra. Vyčistením
jednotlivých segmentov filtračného prvku sa zmenšia zmeny
rýchlosti prúdenia vzduchu. Tým sa udržujú správne rýchlosti
vzduchového potrubia a znižujú sa výkyvy tlaku v potrubí špinavého
vzduchu a súvisiacich procesných strojoch. Nižší tlak stlačeného
vzduchu, vylepšené čistenie filtra a vysoko účinný motor ventilátora
zaisťujú nižšiu spotrebu energie. QPP obsahuje proces bezpečnej
výmeny systémom „Bag In / Bag Out“ pre hlavné filtračné vložky,
HEPA filtre a vypúšťací zásobník. Špecifikácie ochrany pred
výbuchom QPP zabezpečujú, aby bola v odlučovači prachu
QuadPulse bezpečne zachytená udalosť výbuchu (až do Kst 350) bez
potreby ďalších drahých bezpečnostných zariadení. Zaisťuje, že
zariadenie môže byť bezpečne inštalované v interiéri bez obmedzení
a blízko procesu, čo výrazne znižuje požiadavky na inštaláciu
potrubia.

Min Teplota (°C) -20

Komentár

Kľúčové vlastnosti: Segmentové čistenie kazety s jedným filtrom
Ekonomický a priestorovo úsporný dizajn Nízka tlaková strata vedie
k úsporám nákladov na energiu Skladaná konštrukcia filtra
umožňuje predĺženú životnosť filtra a znížené náklady na výmenu.
Zabudovaný ventilátor a HEPA filter prispieva k jednoduchej a
kompaktnej inštalácii a k tichému chodu.

Kompaktná a silná konštrukcia jednotky obsahuje jedinečný dizajn filtrov HEPA so špeciálnymi materiálmi z kozmického priemyslu, ktorý poskytuje
nasledujúce kľúčové výhody:
* Filter HEPA Quad Pulse Package zachytáva jemné prachové častice a je odskúšanou bariérou proti plameňu a kontaminácii.
* Nie sú potrebné ďalšie drahé nákladné proti výbušné bezpečnostné zariadenia.
* Tlakovo odolné puzdro si zachováva svoju integritu bez poškodenia počas výbuchu.
* Kompaktná jednotka s flexibilitou použitia pre vnútornú inštaláciu znižuje potrebu dlhého vedenia v potrubí.


