
EXBC МІШКОВИЙ ФІЛЬТР

ПІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ ПОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

q Доступні дві основні орієнтації:
- звичайний
- кутовий

q Конструкційні матеріали:
- AISI 304
- AISI316L

q Оздоблення:

- дзеркальна поліроль

- сатин: склобісер
Його надійна конструкція, вибір 

матеріалів конструкції та обробки 

роблять його ідеальним для 

найвимогливіших застосувань. Він 

приймає всі стандартні фільтрувальні 

пакети з металевим кільцем або 

пластиковим самоущільнювальним 

коміром, розмір 2 (7"/32") або 1 (7"/16").

q Номінальний тиск:
- 10 барів
- 16 барів.

q Широкий вибір підключень:
- Різьбовий
- Фланцеві
- Швидке з'єднання Tri Claver або DIN
- КемлокВін розроблений і виготовлений 

відповідно до директиви EEC PED 97/23/EC 

для рідин групи 1 і має маркування CE. 

Його можна використовувати для 

фільтрації «небезпечних рідких речовин», 

як це розуміється в цій директиві, і 

ставить під загрозу більшість поширених 

технологічних потоків. Стандартний 

розрахунковий тиск становить 10 бар при 

T=100°C.

q

q

Поворотне засувне закриття з мінімальним затримуючим об’ємом

Легка заміна з сумок.

Корпуси EXBC можуть бути виконані з 

двома основними варіантами обробки: 

промислова: зі скляними намистинами 

(сатин) і з дзеркальним покриттям для 

більш вимогливих застосувань, де

чистота та легке очищення житла є важливими. 
Стандартними конструкційними матеріалами є AISI 304 і 
AISI 316L.

Pmax=10 бар

Tmax=100°C

ДОСТУПНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ:
- нарізні
- фланцеві

- Швидкоз'ємні з'єднання DIN

- Фланець сантехнічний ТС

- стиковий шов
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Корпус рукавного фільтра EXBC є результатом нашого
багаторічного досвіду у фільтрації та співпраці з компанією
Paint Industry.

Він має найсучасніший дизайн, оптимізований для:

- мінімальна втрата продукту при мінімальній затримці
- Ефективна фільтрація, реалізована за допомогою надійної 
герметизації пакета
- легка зміна фільтрувальних пакетів
- чистота: більше немає крапань фарби навколо установки.

СТАНДАРДНІ ПАРАМЕТРИ
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ОЗАМОВЛЕННЯянФОРМАЦІЯ

EXBC

розмір a
сумка

Код Матеріал Закінчити
Підключення

Розмір (мм)
Код Підключення

Тип
04
06

AISI 304
AISI 316

S - сатин
(склобісер)

П - механічний
полірувати

EP- електрополірований

2(7”/32”)
1(7”/16”)
4(4”/8,5”)

DN 40
DN 50
DN 65

FL
FT
TC

Фланцеві

BSP
Tri-ClampКод Тіло

Печатка

Б
E
С
В

NBR
EPDM
Силікон

Вітон

корпус з нагрівальною сорочкою дзеркальне полірування виконання дизайн полілок

Kolejowa 53
05-092 Ломянки

Тел.: +(48) (22) 751 38 82 
Телефакс: +(48) (22) 751 38 81

Електронна адреса: chemtech@filtertech.com.pl

Веб-сайт: www.filtertech.com.pl


