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GOLD SERIES HIGH VACUUM

VÝHODY

Tangenciálny vstup znižuje kontakt
prachu s filtrami

Môže byť konfigurovaný ako
samostatný odlučovač prachu alebo
bez výsypky a podpornej
konštrukcie pri použití zbernej
nádoby

Odolná konštrukcia

Aplikácia
• Centrálne podtlakové odlučovanie prachu (centralizované systémy)
• Viacpočetné pripojenie na odsávanie prachu z výrobného stroja •
Transfer materiálu (podtlak a pretlak) • Výmena prenosnej vysávacej
jednotky

Min Teplota (°C) -20

Komentár

Možnosti: Horizontálny ventil na odľahčenie výbuchu Systém „Bag-
In Bag-Out“ na výmenu filtera cez prístupové dvere pre
farmaceutické / nebezpečné látky. Kontinuálne vypúšťanie
farmaceuticky nebezpečného prachu. Zberné zariadenie na
vypúšťanie, ako je napríklad bubon s objemom 242 litrov (55
galónov) alebo samovypúšťací zásobník. K dispozícii je rad
kazetových HV odlučovačov prachu, v závislosti od požiadavky
aplikácie. Tieto osvedčené zachytávače prachu sú efektívne,
spoľahlivé a bezpečné riešenie pre aplikácie v rôznych priemyselných
odvetviach ako: • Farmaceutické odvetvie • Chemické odvetvie •
Potravinárske a nápojové odvetvie • Nerastné suroviny / stavebné
materiály • Kovospracujúci priemysel / strojarenstvo

Vlastnosti a výhody štandardného a Camtain HV DustCollector
(Možnosti filtračnej vložky 2 a 4):
• Robustná konštrukcia vhodná pre vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu
• Silové pôsobenie na nádobu odlučovača: Podtlak do 50 kPa (50.000 Pa, Pascalov) 
• Prírubový, tangenciálny vstup, aby sa minimalizoval kontakt prachu s filtrami
• Systém pulzného čistenia pre nepretržitú prevádzku, zníženú spotrebu energie a predĺženú životnosť filtra
• Je potrebné dodržať možnosti ochrany proti výbuchu podľa Smernice ATEX a normy NFPA
• Vybratie filtračnej vložky pomocou bezpečného systému výmeny „Bag-in / Bag-out“ , (vrecko dnu / vrecko von) a inštalácia – systém (Camtain version)
• Viaceré možnosti vypúšťania prachu vrátane:
»Nepretržité vypúšťanie s dvojitým ventilom systémom (Containment) ako možnosť výberu
»Rotačný ventil odlučovača
»Štandardné nádoby odlučovača 50L, 90L a 208L, nádoby BIBO 35L a 50L


