Atlas Copco
Filtry spr´˝onego powietrza typu DDX, PDX i QDX

Kompleksowe rozwiàzanie filtracji
spr´˝onego powietrza
Filtry Atlas Copco sà cz´Êcià szerokiej gamy produktów do
spr´˝ania i uzdatniania powietrza.
Dla ka˝dego wymagania klienta mo˝emy zaoferowaç
kompleksowe rozwiàzanie filtracji spr´˝onego powietrza
z gwarancjà lidera rynku.
Jedno êródło, jedna odpowiedzialnoÊç, jeden standard
wysokiej jakoÊci.

Wysokie zyski dzi´ki inteligentnej filtracji
Firma Atlas Copco stworzyła doskonałà seri´ filtrów do
redukcji wszystkich rodzajów zanieczyszczeƒ w ka˝dym
procesie produkcji. Filtry te, zostały opracowane w celu
maksymalnego wyeliminowania zanieczyszczeƒ i spadku
ciÊnienia. Nasze filtry oferujà znacznà oszcz´dnoÊç energii
w systemach spr´˝onego powietrza.
Oferowany zakres filtrów pozwala przy prawidłowym
zestawieniu ich kombinacji na zapewnienie właÊciwej
czystoÊci powietrza w zakresie od 11 do 55 l/s.

Filtry spr´˝onego powietrza typu DDX, PDX i QDX:
Seria DDX
Filtry zgrubne, ogólnego stosowania.
Obni˝ajà koncentracj´ aerozoli wodnoolejowych do 0.1 mg/m³ (0.1ppm)
i zatrzymujà czàstki stałe wi´ksze ni˝
1 mikron.

Seria PDX
Filtry dokładne. Obni˝ajà koncentracj´
aerozoli wodno-olejowych do 0.01 mg/m³
(0.01ppm) i zatrzymujà czàstki stałe
wi´ksze ni˝ 0.01 mikrona.

Seria QDX
Filtry z wkładem z w´gla aktywowanego,
umo˝liwiajàce usuni´cie par w´glowodorów oraz zapachów. Resztkowa
zawartoÊç oleju nie wi´ksza ni˝ 0.003
mg/m³ (0.003ppm). Zaleca si´ poprzedziç filtr QDx instalacjà filtra PDx.

Dane techniczne
Maksymalne
ciÊnienie
robocze

Typ

WydajnoÊç

bar(e)

l/s

m³/min

Przy∏àcza
spr´˝onego
powietrza

Waga

Wymiary
A

kg

B
mm

DDx//PDx/QDx

11

16

11

0,7

G1/2

1

228

90

DDx//PDx/QDx

21

16

21

1,3

G1/2

1,1

228

90

DDx//PDx/QDx

40

16

40

2,4

G1/2

1,3

283

90

DDx//PDx/QDx

55

16

55

3,3

G3/4

1,9

303

101

Warunki odniesienia:
- ciÊnienie powietrza wlotowego 7 bar
- temperatura powietrza wlotowego 20°C,
- temperatura otoczenia 20°C

Wyposa˝enie:
1. Automatyczny spust kondensatu (filtry DDx, PDx)
2. R´czny spust kondensatu (filtry QDx)

Wyposa˝enie dodatkowe:
1. Ró˝nicowy wskaênik ciÊnienia, manometr ró˝nicowy lub wyłàcznik ze stykiem beznapi´ciowym.
2. Szybko złàczka ułatwiajàca podłàczenie zaworu spustu.
3. Zestaw do monta˝u naÊciennego.
4. Przyłàcze pozwalajàce na szeregowe łàczenie filtrów na niewielkiej przestrzeni.
5.	Przekaênik dwuciÊnieniowy generujàcy sygnały 4-20 mA – do monitorowania miernika ciÊnieniowego i ró˝nicowego miernika
ciÊnienia (dost´pne dla filtrów DDx, PDx,).
6. Spust elektroniczny EWD 50L (dost´pne dla filtrów DDx i PDx)

Wskaênik róÊnicowy /
Manometr / Przekaênik

Zestaw do monta˝u na Êcianie

Zestaw do łàczenia filtrów

Szybkozłàczka, elementy
przyłàczeniowe

Twój Partner

Elektroniczny spust kondensatu
– zestaw

