
L – teleskopické nohy filtru

ROZMÌRY (pøíklad – NFPZ3000 3 HJ pro prach tøídy St2)

POPIS

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRE
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 VAKOVÝ FILTR NFPZ 3000 se sbìrnými kontejnery

VOLITELNÉ

PØÍSLUŠENSTVÍ

OBJEDNÁVKY

OZNAÈENIE
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Typ Min. nast. Max. nast. #    volitelné 1200mm
*    volitelné umístìní výstupu resp. regener.
      ventilátoru 800x800 nebi 600x600 mm,
      (u verze L ne na stranì dvíøek)
**  výška L verze snížená o 1440 mm

NFPZ3000 je konstruován pro menší množství vzduchu s omezeným 
obsahem zneèištìní. Jde o modulární filtr vyrobený z pozinkovaného 
ocelového plechu. Zaøízení je samonosné, má teleskopické nohy a je 
uzpùsobený pro venkovní použití. Filtr je dostupný ve dvou šíøkách typ 
E (1200 mm) a typ J (2400 mm). Každý konstrukèní modul je osazen 
inspekèními dvíøky, sloužící zároveò i jako výbušný panel. 
Regeneraèní ventilátor slouží k èištìní filtraèních vakù zpìtným 
proudem vzduchu. Filtr osazen unikátními patentovanými filtraèními 
vaky SUPERBAG. Odsávaný materiál je oddìlen ve výsypce filtru a 
shromažïuje se v ocelových kontejnerech. Filtr lze dodat jak pro 
nepøetržitý provoz tak pro provozy s pøestávkou na èištìní každé ètyøi 
hodiny. 

- Odsávací výkon 1500 ÷ 33000 m3/h 
- Certifikát ATEX pro prach tøídy výbušnosti St1 a St2 a s hodnotou
  Kst (konstanta výbušnosti prachu) do 300 bar m/s.
- Kompaktní konstrukce
- Vhodný pro menší množ. vzdušniny s omez. obsahem zneèištìní
- Konstruován pro nepøetržitý provoz nebo provoz s 15 min. pøestá -
  vkami pøibližnì každé 4 hodiny
- Umístìní na zemi
- Pøetlaková respektive podtlaková verze až do tlaku 5000Pa
- Výbušné panely se smìrem uvolnìní vzhùru popøípadì do stran
- Výkonný a úèinný regeneraèní ventilátor pro on-line èištìní
- Patentované polyesterové filtraèní vaky SUPERBAG 
- Snadná montáž a možnost pozdìjšího rozšíøení zaøízení
- Snížená spotøeba energie

- Maximální pracovní teplota 75°C
- Maximální podtlak 500 Pa, možnost i verze 5000 Pa
- Maximální pøetlak 800 Pa
- Vstup do filtru pøes výsypku a nebo pøes vstupní modul
- Regeneraèní ventilátor  pro èištìní lze upevnit do stran a nebo do
   stropu zaøízení
- Inspekèní dvíøka sloužící zároveò jako výbušný panel
- Dostupný ve dvou šíøkách, typ E a J
- Filtraèní plocha: HJ: 85 m2 HE: 42 m2   LJ: 40 m2   LE: 20 m2

- Øada filtraèních médií vhodných pro rùzné druhy prachù
- Regeneraèní ventilátor umístìný na stranì nebo støeše filtru
- Výbušný panel pøes inspekèní dvíøka nebo ve stropì jednotky
  smìrem vzhùru

- Regeneraèní ventilátor
- Prvky pro návratové potrubí pro pøetlakovou i podtlakovou verzi
- Výstuhy
- Pracovní plošina s žebøíkem pro údržbu zaøízení
- Suchý sprinklerový systém

Zaøízení NFPZ3000 pro prach tøídy výbušnosti St1 pro instalaci v 
nevýbušné zónì je oznaèené:    CE 1180 Ex II D St 1 

Pøi objednávání filtraèního zaøízení NFPZ3000 uveïte:
- hodnotu Kst a P-Max
- Klasif. zónu místa instal. (bez rizika výbuchu,Zóna21 nebo Zóna22)
- Typ filtraèního materiálu (jen antisatické provedení)

Oznaèení zaøízení pro prach tøídy výbušnosti
St1 a St2:     CE 1180 Ex II D St 2

Znaèení na základì certifikátu výrobku Baseefa 06 ATEX 0068..

Výbušný panel (dvíøka) jsou znaèeny: CE 1180 Ex II D

 

Typ A# B D*** F G H I J** K**

E 2400 1106 485 1200 800 3600 720 2937 3737

J 2400 1106 485 1200 800 3600 720 3420 4220
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Viz níže 1121 777 2960 135 1200 115 115 47 23

Viz níže 2321 1260 2960 135 2400 115 115 47 23

NFPZ 3000 HJ Typ J (1200x2400 mm)

rozmìry  v mm

Typ E (1200x1200 mm)

*** 400 mm nad vnitøní dno
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