CYKLO FILTRE - AUTOMATICKÝ FILTER TYPU CYCLOMOD

POPIS

TECHNICKÉ PARAMETRE

Cyklofiltre typu CycloMod sa používajú na extrakciu vzduchu
zneèisteného jemným i hrubým prachom. Filtre sa inštalujú do
prostredia s vysokou produkciu prachu a dokážu zabráni problémom
súvisiacich so zneèistením pracoviska a následným škodám vo
výrobnom procese. Odsávaním prachu a hoblín od výrobných strojov
sa zlepšuje produkcia.

- Chránené výbušným výpustom pre triedu prachu St1
3
- Prietok 9000 – 26000 m /h v závislosti od aplikácie
- V èinnosti 24/24h , predtlak alebo podtlak v závislosti od typu a
aplikácie
- Spracovanie ve¾kých objemov prachu
- Vzduch je možné recyklova v závislosti od miestnych predpisov
- Maximálna pracovná teplota 75C
- Maximálny pracovný podtlak 5000 Pa
- Maximálny pracovný pretlak 2000 Pa
- Kontrolné dvierka na príklope , 4 oporné nohy, kontrolný rebrík
- Maximálna výška pod podporou 24 m
- Maximálny dynamický tlak:110kg/m2
- Filtraèné vrecia z antistatického polyesteru, ktoré je možné
vybera zvrchu (z strany oèisteného vzduchu)
- Systém èistenia stlaèeným vzduchom (6 barov max., regulátor
tlaku a separátor vody zahrnuté) ½“ konektor.
- Alarm v prípade poruchy chodu èistiaceho systému
- Alarm v prípade nedostatku stlaèeného vzduchu
- Rozprašovacia vodná hubica pre prípad požiaru

VÝHODY
Táto nová generácia filtrov bola navrhnutá najmä na zlepšenie
cirkulácie prachom zneèisteného vzduchu vo filtri ako aj na zvýšenie
bezpeènosti pri údržbe vïaka patentovanému systému odstraòovania
filtraèných vložiek na strane oèisteného vzduchu.
Zariadenie je modulárne. Odstraòovanie prachu vysokými prietokmi
sa dosiahne zvýšením poètu inštalovaných modulov.
CycloMod sa používa v rôznych konfiguráciách:
- Konfigurácia s výstupom prachu cez rotaènú klapku
- Konfigurácia s priamym výstupom pre prach cez vyprázdòovací
prvok
- Konfigurácia bez spodnej èasti pre inštalácie na silá
- Konfigurácia so skladovacou nádobou s kolieskami

ATEX
II 2D certifikované zariadenie
pod¾a INERIS no. 03 ATEX 3035 X/01
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
CM117B

Filtraèný
povrch
117

Priemer

Výška

Hmotnos

2400

8972

1990

Výsledky sú neporovnate¾é
- Efektívnejšia odstredivá predseparácia zabezpeèuje vysoký
stupeò filtrácie aj pre zneèistenie nad 300g/m3
- Patentovaná dvojstupòová separácia minimalizuje rýchlos
stúpajúceho vzduchu a chráni filtraèné vložky pred preažením.
- Èinnos zariadenia je bezpeèná a predlžuje sa životnos
filtraèných vriec.
- Filtrácia s ve¾mi nízkym obsahom prachu pod 0,2 mg/Mm3, v
odsávanom vzduchu.

CYKLO FILTRE

Tlaková strata vo filtri je nízka a mení sa len v malom obmedzenom
rozsahu.

VOLITE¼NÉ

Modularita filtra Cyclorizon

- Konfigurácia bez spodnej èasti pre inštalácie na silá
- Ochrana výbušnými výpustmi pre prach typu St2
- Rad filtraèných mater. pod¾a typu prachu urèeného na odsávanie
- Kontrola upchávania
- RAL 5015 modrá
- RAL 1013 béžová

Modularita filtra Cyclorizon je založená na nieko¾kých faktoroch:
- Cyclorizon sa dá konfigurova pod¾a miesta zberaèa prachu
- Nieko¾ko zariadení Cyclorizon sa dá inštalova na jeden odsávací
systém, èo umožòuje spracovanie ve¾kých objemov vzduchu.
- Konfigurácie je možné kombinova vrámci odsávacieho systému v
závislosti od použitého režimu – podtlak alebo pretlak.

PRÍSLUŠENSTVO

Konfigurácia s rotaèným
vyprázdòovaèom

- EA 1 MRP rotaèná klapka
- Konektor rotaènej klapky
- Zberací prvok pod rotaènou klapkou
- Priamy vyprázdòovací prvok pre prach na spodku kónusu
filtra CycloMod
- Koncový príklop na jeden koniec priameho vyprázdòovacieho
prvku
- Adaptér kónusu pre zbernú nádobu na kolieskach
- Skladová nádoba s kolieskami
- Odolné koleno pre výstup vzduchu
- Prístupový rebrík k èasti oèisteného vzduchu (farbená oce¾)
- Hliníkový prístupový rebrík
- Odboèkový komponent na výstup vzduchu
- Nástroj na napínanie vriec
- Systém na prevenciu požiaru
- Spätná klapka CARZ
- Odvádzaè výbuchu DEVIATEX
- Monitor koncentrácie prachu IFD
CYCLOFILTER CM117B
Modul Cyclorizon
Štandardné antistatické polyesterové vrecia 400gr/m3
Konfigurácia s rotaènou klapkou
Konektor EA 1 MRP filter/rotaèná klapka

Konfigurácia s
vyprázdòovaèom do kontajnera

Rotaèná klapka EA 1MRP
Vyprázdòovací prvok pod rotaènou klapkou EA 1MRP

Konfigurácia s priamym vyprázdòovaním
Priamo-vyprázdòovací prvok
Koncový príklop pre vyprázdòovací prvok
Priamo-vyprázdòovací prvok
Koncový príklop pre vyprázdòovací prvok
Konfigurácia s nádobou
Upravovací komplet s 90 litrovou nádobou
Upravovací komplet s140 litrovou nádobou
Konfigurácia na silo
Cyclorizon s nohou
Cyclorizon bez spodnej èasti na silo
Príslušenstvo
Rebrík s bezpeènostou k¾uèkou (nie pre silo)
Rebrík s bezpeènostou k¾uèkou (nie pre silo)
Koleno odolné voèi poveternostným vplyvom

Odboèkový komponent na výstup vzduchu

CYKLO FILTRE

Recyklaèné potrubie

Nástroj na napínanie vriec
Systém na prevenciu požiaru

Konfigurácia s
priamym vyprázdòovaèom

Konfigurácia na silo

Konfigurácia na silo
bez spodnej èasti

Príklad inštalácie s nieko¾kými fitrami Cyclomod
Príklad è.1 s dvoma filtrami CycloMod s rotaènou klapkou
Zber prachu s použitím 2 zariadení sa vykonáva v sérii cez 2 rotaèné
klapky.
Priemer potrubia a rýchlos vzduchu v okruhu sa stanovuje v závislosti
od aplikácie, najmä pod¾a množstva a typu prachu prichádzajúceho z
dvoch Cyklofiltrov. Prietok vzduchu zo zberného okruhu prichádza z
otvoreného konca potrubia; tento otvorený koniec musí by opatrený
nevyhnutnými bezpeènostnými zariadeniami. V takom prípade filtre
Cyclomod môžu pracova s podtlakom alebo pretlakom a nezávisle
od seba.

Výmena filtraèného vaku zo strany èistého vzduchu

Príklad è.2 s dvoma rôznymi filtrami CycloMod

Jednoduché uchytenie spodnej èasti filtraèného vaku

CYKLO FILTRE

Upevnenie filtraèného vaku v hornej sekcii filtra s pneumaticky riadeným
nástrojom. Uzamknutie filtraèného vaku úchytným krúžkom.

Zber prachu s použitím 2 zariadení sa vykonáva cez priamy
vyprázdòovací prvok v 1. zariadení a potom cez rotaènú klapku v
druhom filtri.
Priemer potrubia a rýchlos vzduchu v okruhu sa stanovuje v závislosti
od aplikácie, najmä pod¾a množstva a typu prachu prichádzajúceho z
dvoch Cyklofiltrov. Prietok vzduchu zo zberného okruhu prichádza z
bázy zariadenia è.1; koniec vyprázdòovacieho prvku je opatrený
koncovým uzáverom. V takom prípade, filter Cyclomod s priamym
vyprázdòovaním musí pracova len v pretlaku, kým Cyclomod s
rotaènou klapkou v pretlaku alebo podtlaku.

CYKLOFILTER 117B - rozmery a príslušenstvo

Detaily vnútorného rámu
Výstup 1000x666
(920x586 vnútro rámu)

Typ
CM117.TBC1

Oznaèenie
WF 1384

Hmotnos (kg)

Prípojka na rotaèný
vyprázdòovaè

62.2

EA1MRP

Priamo vyprázdòovací prvok

Detaily spodnej fixaènej platne

Typ

Oznaèenie

CM117B

WF 1374

1990

CM117.ECHELLE

WF 1393

202

Filter/Konektor rotaènej klapky

CYKLO FILTRE

Kontrolný otvor 200x150

Hmotnos (kg)

Typ

A

B

C

Oznaèenie

CM117,X240

240

500

162.5

WF 1385

CM117.X300

300

600

192.5

WF 1386

Hmotnos
(kg)

Typ

CM117,X240

26.4

WF 1389.XB 240

WF 1389

CM117.X300

29.4

WF 1390.XB 300

WF 1390

Typ

Koncovka
Oznaèenie

Koleno odolné voèi poveternostným vplyvom

Nádoba na kolesách

Typ
CM117.VPP

Oznaèenie

Hmotnos (kg)

WF 1388

29

Verzia bez spodnej èasti na silo

Tridsadva 12x24
obdåžnikových dier
priemeru 2276

Reference

1

CM117.ADAPT.FUT.90L

2

600FUT90L

3

B

CM117.ADAPT.FUT.140L

2

600FUT90L

C

670

CM117B.SILO

WF 1392

1605

CM117B.SILO.ÉCHELLE

WF 1406

159

Oznaèenie

020314
500

785

FUT.140L(bin with wheels alone)

Hmotnos (kg)

WF 1403

990

FUT.90L(bin with wheels alone)

1

3

A

Oznaèenie

020317
WF 1404

875
740

Pre silá 4m20 a 5m80 prida zdvihnuté zábradlie

Typ

Oznaèenie

Hmotnos (kg)

020316

REHAUS.RAMB.SIL.4M20

NC 0282

20.5

020318

REHAUS.RAMB.SIL,5M80

NC 0283

19.5
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Rep.

Typ

o

Komponent vstupu vzduchu

vyvàtané diery v závislosti od filtra
Rám vstupu CM117B

Orientácia 90

zdvihnutý okraj alebo vo¾ná
konzola/okraj pre 650

Orientácia 180

A

B

C

Oznaèenie

Hmotnos
(kg)

450TRCM117

450

500

1000

WF 1394

85.2

500TRCM117

500

550

1000

WF 1395

91.0

550TRCM117

550

600

1100

WF 1396

101.0

600TRCM117

600

650

1100

WF 1397

104.0

650TRCM117

650

700

1100

WF 1398

110.0

Typ

Štandartná orientácia
o

CYKLO FILTRE

Orientácia 0

Orientácia 270

o

o

