3153

1710

1628

1991

Katalog Produktów 2016
1090

306.06

Modułowy System Filtracyjny FPM-10

888

FPM-10 - modułowy filtr patronowy
FPM-10 jest urządzeniem zaprojektowanym do odpylania i filtracji powietrza z suchych
zanieczyszczeń powietrza. Budowa FPM-10 została oparta o modułową konstrukcję, która
pozwala na dopasowanie urządzenia do wymagań aplikacji lub miejsca jego instalacji.
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wyposażenie

Opis:

Stacjonarny filtr modułowy FPM-10 o wydajności nomin
10 000 m³/h. Wyposażony w 10 patronowych wkładów
głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładó
filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny system
regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ci
pomiędzy stroną czystą a brudną.

10 patronowych wkładów filtracyjnych o łącznej powierzchni 130 / 160 / 183 / 302 m²
(wkłady dostępne osobno),
automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych,
pięć szuflad na pył o pojemności 20 dm³ każda,
nogi z regulacją poziomowania,
moduł wentylatora z falownikiem,
opcjonalny zespół wylotowy zima/lato.
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Zespoły składowe:
- 100.116 FPM-10
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.844 Zespół zasilania FPM-10 11kW STR
- 10 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim pr
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i poz
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie praw
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzed

1090

3050
2752

www.oska

1652

Opis:

1125

1168

Stacjonarny fil
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Zespoły skład

FPM-10 - moduł filtracyjny
306100116

-

FPM-10 moduł filtracyjny na dziesięć wkładów patronowych. Automatyczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych. Na wlocie moduł
deflektora strumienia powietrza z Prefiltrem metalowym. Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie
niebieskie RAL5010 (pozostałe elementy ocynkowane). Bez głównych wkładów filtracyjnych - do wyboru konfiguracje o całkowitej
powierzchni filtracyjnej 130 / 160 / 183 / 302 m².
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FPM-10 - moduły wentylatora
302101148
302101150
302101145
302100148
302100150
302100145

Zespół wentylatora 7,5 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 8000 m³/h, 1800-2500 Pa, w obudowie wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
Zespół wentylatora 11 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 10000 m³/h, 1800-2500 Pa, w obudowie wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
Zespół wentylatora 15 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 12000-14000 m³/h, 1800-2500 Pa, w obudowie wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
Zespół wentylatora 7,5 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 8000 m³/h, 1800-2500 Pa, bez obudowy wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
Zespół wentylatora 11 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 10000 m³/h, 1800-2500 Pa, bez obudowy wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).
Zespół wentylatora 15 kW / 400 V / 3f / 50 Hz, 12000-14000 m³/h, 1800-2500 Pa, bez obudowy wytłumiającej, ze sterowaniem VFD (falownik).

Wszelkie praw
dane technic
właśnością
wprowadzan

FPM-10 - akcesoria i opcje
Kształtka wlotowa FPM B 1100x1100 D450 mm (rekomendowana dla 8000 m³/h).
Kształtka wlotowa FPM B 1100x1100 D500 mm (rekomendowana dla 10000 m³/h).
Kształtka wlotowa FPM B 1100x1100 D560 mm (rekomendowana dla 12000-14000 m³/h).
Opcja pokrycia farbą antystatyczną z dodatkowym uziemieniem obudowy FPM-10.

www.oskarairproducts.com/pl
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