TopFilter

Accessoires en reserveonderdelen voor
TFOV & TFOW
Reeks accessoires om de filter, afgestemd op de behoeften van
de klant, te kunnen vervaardigen.
Differentiaaldrukmeter (D.P.I.)
Om een optimale filtratie- en lijndruk te handhaven, moeten
de filterzeven regelmatig worden gereinigd.
De differentiaaldrukmeter is ontworpen om de vervuiling van
de filterzeven te controleren en een waarschuwingssignaal te
sturen wanneer reiniging nodig is.
De differentiaaldrukmeter is verkrijgbaar als een optionele
accessoire voor alle enkelvoudige, dubbele en zelfreinigende
filters en is direct op het filterhuis gemonteerd.
De differentiaaldrukmeter geeft de differentiaaldruk van alle
filterzeven weer.

Voornaamste kenmerken

Specificaties

 Eenvoudig af te lezen

 Geanodiseerd aluminium huis en nitril membraan voor
water- en olietoepassingen

 Compact ontwerp
 De leidingen raken niet verstopt
 De afdichting scheidt schone en vuile
vloeistoffen
 Bediening op afstand via elektrisch signaal beschikbaar
indien gewenst
 Op maat ontworpen voor TopFilter-filters

 Roestvrijstalen huis, roestvrijstalen interne onderdelen en
viton membraan voor andere vloeistoffen
 De differentiaaldrukmeter is vooraf ingesteld op 10 psi.
Andere veerinstellingen zijn mogelijk op verzoek
 De wijzer wordt bediend door een interne magneet om
lekkage van de afdichtingen te vermijden

Optionele accessoires voor filters
Verwarmingsmantel
Voor proces met constante temperatuur om de doorstroming
van viskeuze vloeistoffen te bevorderen.
100% afsluiting bij overschakeling dubbele filter
Dit wordt bereikt door het gebruik van een speciale
afdichting in het mechanisme van de wisselklep en elimineert
de lekkage tussen filterkamers tijdens het reinigen.
Automatische Lucht Filter
Filtert de lucht nadat het element schoongemaakt is.

Magneten
Hangen vanaf het filterdeksel om metalen deeltjes op te
vangen. De magneten kunnen indien gewenst van een nyloncoating worden voorzien.
Drukvereffeningskleppen (uitsluitend dubbele filter)
Zijn voorzien van filters met afmetingen 125, 150 en 200mm
als standaard maar kunnen op verzoek op filters met andere
afmetingen worden geïnstalleerd.
Alternatieve O-ring materialen
Geschikt voor chemische of lage/hoge temperatuur
toepassingen.
Op maat gemaakte filterelementen en -zeven
Vervaardigd afhankelijk van procesbehoeften.
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