TopFilter
Tillbehör och reservdelar för TFOV & TFOW
Ett antal olika tillvalsmöjligheter kan användas
för att anpassa filtren till kundernas exakta behov.

Differentialtrycksindikator (D.P.I.)
När filterkorgan sätts igen av skräp ökar tryckfallet. Det är
viktigt att rengöra korgarna regelbundet för att upprätthålla
en effektiv filtrering.
Differentialtrycksindikatorn har till uppgift att övervaka korgen
och generera en visuell varning när rengöring krävs.
Indikatorn finns som tillval till alla enkelfilter, dubbelfilter och
självrenande filter. Den monteras direkt på filterhuset och
indikerar differentialtrycket över respektive korg.

Viktigaste egenskaper

Specifikation

 Lättläst

 Anodiserat aluminiumhölje och nitrilmembran för vattenoch oljetillämpningar

 Kompakt utförande
 Inga rörledningar som kan bli igensatta
 Tätning som skiljer på rena och smutsiga vätskor
 Fjärrstyrning med elektrisk signal kan beställas
 Specialutförande för TopFilter

 Hölje i rostfritt stål, invändiga detaljer i rostfritt stål och
membran i viton för andra vätskor
 Indikatorn är förinställd på 10 psi. Andra fjädringsvärden
på begäran
 Visarstyrd med intern magnet vilket eliminerar läckage
genom tätningarna

Tillval till filter
Värmemantel
Används i konstanttemperaturprocesser för att främja flödet
för viskösa vätskor.

Magnetinsatser
Hänger ner från locket för att fånga upp metallpartiklar. Vid
behov kan magneterna var nylonöverdragna.

100 % avstängning vid dubbelfilterväxling
En specialtätning i växlingskranmekanismen eliminerar
läckage mellan kammarna under rengöring.

Tryckutjämningsventiler (endast dubbelfilter)
Finns som standard på storlekarna 125, 150 och 200 mm,
men kan också monteras på andra storlekar på begäran.

Automatisk avluftning
Tar bort eventuell luft efter rengörning

Alternativa O-ringsmaterial
För olika kemiska eller låg/högtemperaturtillämpningar.
Anpassade element och korgar
Tillverkade på basis av processbehoven.
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