Vakumlu Bant Filtre

ÜRÜN
BİLGİSİ

Vakumlu bant filtreler, katı maddeleri vakum aracılığıyla susuzlaştıran ve sürekli çalışan yatay filtrelerdir. Vakumlu bant filtreler
iyi filtre performansı, verimli katı madde yıkama özelliği ve kolayca temizlenen filtre ortamı ile dikkat çekerler. Bu filtreler, farklı
parçacık boyutu olan ve katı madde süspansiyonların ayrılması için uygundur.

UYGULAMALAR
Çevre endüstrisi
Maden ve madencilik endüstrisi
Kimya endüstrisi

AÇIKLAMA
Vakumlu bant filtre, iki tambur arasında gerilen bir filtreden oluşur. Bant üzerine eşit şekilde süspansiyon dökülmektedir.
Çözelti uygulanan bir vakum aracılığıyla madde filtre bezi üzerinden emilmekte ve susuzlaştırılmaktadır. Katı madde, filtre
bezinin üzerinde kalır ve filtre çamurunu oluşturur. Filtre bezi, bant sonunda sıyrılarak katı çamurdan arındırılır. Ardından filtre
bezi yıkanır ve temizlenmiş olarak proses başına döner.

ÜRETİM
DETAYLARI

ÖZELLİKLER
Yüzey alanı (m²): 1 - 45 m²
Şase malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)
Şase yüzeyi: fırçalanmış
Bant temizlik malzemesi: Paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)
Germe ünite malzemesi (pistonlar hariç): Paslanmaz çelik (ya da istek üzerine)
Tambur malzemesi: Paslanmaz çelik üzeri nitril kauçuk kaplama
Filtrasyon elemanları: PVC veya PP filtre AISI 316 (ya da istek üzerine)
Filtrasyon boyutu: Değişken
Redüktör: Yılmaz, Nord, Bonfiglioli, SEW Eurodrive
Motor: ABB, SEW Eurodrive, GAMAK, Nord, WEG
VFD ünitesi (hız kontrolü): Mitsubishi marka (ya da istek üzerine)
Elektrik panosu: Dahil
Pnömatik ekipmanlar: Norgren (veya istek üzerine)

Isımsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar yapmaktadır. Bu boyut seçimi,
filtrasyon elemanları ve daha birçok teknik ekipmanları da içermektedir.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.

SERTİFİKALAR
Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat
yapmaktadır:
CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)

EHEDG hijyen kuralları

CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)

GMP (Good Manufacturing Practices)

CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)

FDA (U.S. Food and Drug Administration)

ATEX ürün grubu 2014/34/AB

EAC (EuroAsia Comformity)

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731)
ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.
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