
L - teleskopické nohy filtru

OZNAÈENÍ

ROZMÌRY ( pøíklad - NFKZ 3000 2+1 HJ )
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NFKZ3000 je kompaktní filtr vhodný pro zvládnutí velkého množství 
vzduchu s vysokým podílem zneèištìní. Jedná se o modulární filtr 
vyrobený pozinkovaného ocelového plechu. Zaøízení je samonosné, 
má teleskopické nohy a je uzpùsobený pro venkovní použití. Každý 
konstrukèní modul (2400mm) 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. Ve výsypce filtru a 
vstupní komoøe (volitelné) se oddìlují støední a velké èástice a 
usmìròuje se vzduch na filtraèní vaky. Dvojitý øetìzový dopravník 
pøemis�uje shromáždìný materiál do rotaèní klapky k vyprázdnìní.

3- Odsávací výkon 10 000 ÷ 50 000 m /h
- ATEX pro prach tø. výbušnosti St1 a St2 a s  Kst do 300 bar m/s.
- Kompaktní konstrukce
- Vhodný pro velké množství vzdušniny se silným zneèištìným
- Konstruován pro nepøetržitý provoz nebo provoz s 15 min.
  pøestávkami pøibližnì každé 4 hodiny
- Umístìní na zemi nebo støeše
- Pøetlaková respektive podtlaková verze až do tlaku 5000Pa
- Výbušné panely se smìrem uvolnìní vzhùru popøípadì do stran
- Výkonný regeneraèní ventilátor pro on-line èištìní
- Patentované 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
- Materiál – pozinkovaný ocelový plech

 VAKOVÝ FILTR NFKZ 3000 – s øetìzovým dopravníkem

- 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

VOLITELNÉ

PØÍSLUŠENSTVÍ

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

Zaøízení NFKZ3000 pro prach tøídy výbušnosti St1 pro instalaci v 
nevýbušné zónì je oznaèené: CE 1180 Ex II D St 1 

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

Oznaèení zaø. pro prach tøídy výbuš.St1 a St2: CE 1180 Ex II D St 2

A# B C D E F G H I J** K**

2400 1106 245 153 583 1200 800 3600 720 3420 4230

L M N O P** Q R S U W

 viz níže 2321 952 1260 2960 135 2400 115 150 47

L = 1596 555 1250

L = 2195 1155 1850

L = 2596 1555 2250

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

ATEX Ex II D St2 certifikované zaøízení
podle Baseefa  06 ATEX 0068

Znaèení na základì certifikátu výrobku Baseefa 06 ATEX 0068
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