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QUAD PULSE PACKAGE

VANTAGENS

Pressão de explosão resistente a
choques sem a necessidade de
sistemas de proteção adicionais

Instalação fácil,

Processo bag-in / bag-out para os
filtros primário / secundário e de
descarga

Usa um filtro cartucho primário
HemiPleat ™

Projetado para volumes de ar de 295
a 706 cfm

Aplicação

O design de limpeza de filtro Quad Pulse (patente pendente)
proporciona melhor liberação de poeira e melhor vida útil do filtro.
Ao limpar segmentos individuais do elemento filtrante, as variações
do fluxo de ar do processo são reduzidas. Isso mantém as
velocidades adequadas do ar do duto e reduz as flutuações de
pressão no duto de ar sujo e na maquinaria de processo associada.
A pressão de ar comprimido mais baixa, a limpeza melhorada do
filtro e o motor do ventilador de alta eficiência garantem um menor
consumo de energia. O QPP incorpora o processo de troca segura de
saco / saco para os cartuchos de filtro principais, filtros HEPA e de
descarga. As especificações de proteção contra explosão do QPP
garantem que um evento de explosão (até Kst 350) esteja contido
com segurança dentro do coletor de pó Quad Pulse sem a
necessidade de dispositivos de segurança adicionais dispendiosos.
Garante que a unidade possa ser instalada com segurança em
ambientes internos, sem limitações e próxima ao processo, para
reduzir significativamente os requisitos de instalação de dutos.

Máx Temp (°C) -20

Nota

Características principais: Limpeza segmentada de filtro cartucho
único Design econômico e com economia de espaço Baixa queda de
pressão leva a economia de energia O design plissado do filtro
permite prolongar a vida útil do filtro e reduzir os custos de
substituição Ventilador integrado e filtro HEPA para instalação
simples e compacta Isolado para operação silenciosa

A construção compacta e robusta da unidade incorpora um design exclusivo de filtro HEPA, com materiais especializados da indústria aeroespacial,
oferecendo as seguintes vantagens principais:
* O filtro HEPA de pacote de pulso quádruplo captura as partículas de poeira fina e é uma barreira de chamas e contaminação testada.
* Dispositivos de segurança de explosão adicionais e caros não são necessários.
* A caixa resistente à pressão mantém sua integridade sem danos durante um evento de explosão.
* Unidade compacta com flexibilidade para instalação interna reduz a necessidade de longos dutos.


