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QUANTUM SERIES

VÝHODY

Integrovaný odlučovač iskier

Jednoduchá inštalácia

Úspora

Minimálna uhlíková stopa;
maximálny výkon

Najnovšia technológia pulzného
čistenia

Aplikácia Zváranie (laserové aj ručné). Laserové a plazmové rezanie Suché
obrábanie Nevýbušný jemný prach Otryskábanie

Komentár

Možnosti inštalácie: Potlačenie požiaru; Detekcia dymu; HEPA;
Jednostranný prístup k službe. Popis: Séria Quantum je kompaktný
a výkonný odlučovač jemného prachu určený pre kovovýrobu, s
tepelným rezaním a zváraním. Integrovaný lapač iskier série
Quantum a vylepšená konštrukcia filtra umožňujú tejto jednotke
poskytovať najvyššiu úroveň účinnosti a bezpečnosti. Produkt
Quantum Series je natočený smerom doľava. Séria Quantum je
navrhnutá tak, aby zaberala minimálnu podlahovú plochu. Môže
byť umiestnená v blízkosti vašich procesov výroby, aby sa
minimalizovalo potrubie a znížilo nebezpečenstvo požiaru
vytváraného iskrami. Séria Camfil APC Quantum, ktorá bola
založená na desaťročiach preukázaných znalostí a odborných
vedomostí v odbore filtrácie, obsahuje dizajnové prvky a špičkovú
technológiu, ktorá bola testovaná a overená v našej rade špičkových
zachytávačov prachu a dymu. Séria Quantum, ktorá obsahuje
pokrokový dizajn filtra Camfil APC, zabraňuje bežným poruchám
filtra, ktorými trpia konkurenčné zberače. Patentovaný dizajn
segmentácie filtra zlepšuje účinnosť čistenia impulzami a znižuje
pravdepodobnosť opätovného strhnutia prachu a upchatia a
zároveň znižuje potrebu pulznej energie a hluk. Strategicky
umiestnený a plne integrovaný zachytávač iskier umožňuje vyššiu
účinnosť separácie a menšiu plochu inštalácie. Lapač iskier: Pretože
iskry môžu spôsobiť znížený výkon, poškodiť zberač a filtračné
médium alebo predstavovať nebezpečenstvo požiaru, veľa
odlučovačov prachu vyžaduje externý zachytávač iskier, ktorý je
drahý a vyžaduje viac podlahovej plochy. Séria Quantum bola
navrhnutá tak, aby sa predišlo týmto problémom. Kľúčové aspekty:
Integrované komponenty v jednotke; Cyklónová separácia jemného
laserového prachu a kovových iskier; Hrubé, horúce častice
zhromaždené v samostatnom koši; • 1 500 m³ / h - 6 000 m³ / h;
Unikátny dizajn čakajúci na patent


