
LEÍRÁS: A szűrőt úgy tervezték, hogy visszatartsa az oldatban lévő részeket, ezáltal védi a készüléket a 
mechanikai károsodásoktól. 
A szűrőbetét a nyílás elején van. A szűrés mértékét a rések mérete határozza meg. 

HASZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszeripar, különösen ital-, vegy- és gyógyszeripar 

AZ ELŐZŐ MODELL ELŐNYEI: 
- kompakt kialakítás
- variálhatóság, szűrőelemek kedvező áron
- könnyű karbantartás és tisztítás
- könnyebb kezelhetőség a szűrőelem cseréjekor
- magasabb üzemi nyomás

MŰSZAKI ADATOK: 
MÉRET: 
HASZNÁLT ANYAGOK: 

DN 025-100    
1.4404 (AISI 316L) 
tömítés: EPDM, NBR 

SMS: 53465 - C-C (clamp) 

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -20 °C és +130 °C között (standard) - sanitace do 130 °C po dobu 30 min.
FELÜLET: 

FIGYELEM! 

Ra<1.6 µm

A pontos méreteket a vevő kéréséhez igazítjuk 
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Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

Csatlakozási típus: DIN: 53455 - C-C (clamp)

             RÉSELT RÚD   - átmérő 45 mm    - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 70 mm    - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 110 mm  - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

PERFORÁLT LEMEZ    -  átmérő 45 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 70 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 110 mm - standard 1,0 - 3,0 mm

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

ÜZEMI NYOMÁS: akár 10 bar (hornyos szűrőelem esetén) 

mod.53455
Csőszűrő résszűrő betéttel, clamp / clamp, 
rozdamentes, élelmiszeripari

SZŰRŐELEM: 
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mod.53455

A SZŰRŐELEM MÉRETEI: 

DN D E 
25-40 45 350 

50-65 70 353 

80-100 110 470 

Csőszűrő résszűrő betéttel, clamp / clamp, 
rozdamentes, élelmiszeripari

DN A  B  C D  E 
25  554  406,5  59,5 26   50,5 
32  543,5  396  59,5    32   50,5 

40  531  383,5 59,5  38   50,5 
50   587  414,5 76,5  50  64 

65 561,5  389  83  66  91 
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