Katalogový sešit
V-623085/1-10

BOACHEM® FSA
Filtr
Z NEREZOVÉ OCELI

s přírubami
PN 10 - 40
DN 15 - 400
Použití
- Technologie výrobních procesů, průmysl
obecně, technika zařízení budov, technické
vybavení domácností.
- Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl.
- Pro agresivní média.
Provozní údaje
- Maximální dovolený tlak 40 bar.
- Maximální dovolená teplota od -10°C do
+400°C.
- Závislost tlaku na teplotě, viz následující
strana.
Materiály
- Ocelolitina GX5 CrNiMo 19-11-2 – 1.4408.
Konstrukce
- Přímý tvar tělesa se šikmým víkem.
- Vložka filtru z nerezové oceli (standardní
velikost ok).
- Těsnění víka uvnitř i vně zapouzdřené.
- Materiály neobsahují neželezné kovy.
Ventily vyhovují bezpečnostním požadavkům dle
směrnice pro tlaková zařízení 97/23/CE (PED),
příloha I, pro kapaliny skupin 1 a 2.
Ventily nemají potenciální zápalný zdroj a
mohou se používat v potenciálně výbušných
prostředích, skupina II, kategorie 2 (zóny 1+21)
a kategorie 3 (zóny 2+22) podle ATEX 94/9/EC.

Standardní varianty
- Pro použití až do -60°C.
- Bez oleje a tuku.
- Těsnění víka z PTFE (až do max. 200°C).
- Otopný plášť z 1.4541/1.4301 nebo
1.4571/1.4404.
- Jiné druhy přírub.
- Vložka filtru s jemnými oky.
Poznámky
- BOACHEM® ZXAB: uzavírací ventil
s vlnovcem a svislým víkem podle
katalogového sešitu V-623080/5-10
- BOACHEM® ZYAB: uzavírací ventil
s vlnovcem a tělesem ve tvaru Y podle
katalogového sešitu V-623081/1-10.
- BOACHEM® ZXA/ZYA: uzavírací ventil
s ucpávkovým těsněním a svislým víkem
(ZXA) nebo ve tvaru Y (ZYA) podle
katalogových sešitů V-623082/1-10 (ZXA) a
V-623083/1-10 (ZYA).
- BOACHEM® RXA: uzavírací ventil se svislým
víkem podle katalogového sešitu V623084/1-10.
- Návod k obsluze V827080-10
Na všech poptávkách/objednávkách uveďte
1 Typ
6 Médium
2 PN
7 Provozní teplota
3 DN
8 Připojení k potrubí
4 Provozní tlak
9 Varianty
5 Diferenční tlak
10 Číslo katalog. sešitu

Poznámka: Použití a provozní podmínky:
Použitelnost a také podmínky pro provoz a použití závisí na materiálu.
Máte-li další dotazy, neváhejte a kontaktujte naše technické oddělení.

Závislost tlaku na teplotě2

1) Ventily lze používat až do -10°C
2) Podle EN 1092-1

Instalace
Doporučujeme, aby byl filtr instalován do vodorovného a svislého potrubí vložkou dolů. Všimněte si
šipky udávající směr průtoku.

Materiály
Čís. součásti
1
2
3
4
5
6
7
8

Název součásti
Těleso
Kryt
Ploché těsnění
Síto
Rám
Zátka
Šroub
Matice

Materiál
GG X 5 CrNiMO 19-11-2
GG X 5 CrNiMO 19-11-2
304SS + grafit
X5 CrNiMo 18-10
X5 CrNiMo 18-10
X5 CrNiMo 18-10
A4-70
A4-70

Čís. materiálu dle EN/DIN
1.4408
1.4408
1.4401
1.4401
1.4401

Rozměry
Stavební délka

-

Příruby

-

Jiné typy přírub (podle EN 1092-1):
Např. drážka na obou koncích, typ D, pero, typ C,
vybrání (samička), typ F, nákružek (sameček), typ
E.
Jiné typy přírub na vyžádání.

EN558-1/1
(dříve: DIN 3202/F1)
ISO 5752/1
Připojovací rozměry podle
EN 1092-1 (dříve: DIN 2501),
ISO 7005,
Těsnicí lišta, typ B1
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H
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kg

Těsnění víka, zevnitř
i vně zapouzdřené
Výhoda:
Bezpečně těsnicí do
atmosféry

Šrouby
Výhoda:
Výměna vložky filtru bez
vyjmutí izolace tělesa
znamená úsporu času
a nákladů.

V-623085 Tato brožurka nemá smluvní platnost a může podléhat technickým změnám bez předchozího upozornění

Přednosti výrobku slouží našim zákazníkům

