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Φίλτρα υγρών και αερίων µορφής «Κάψουλας πολλαπλών χρήσεων»
Kleenpak™, του Οίκου PALL (Disposable Filter Assemblies).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η νέα γενιά φίλτρων KleenpakTM εξελίχθηκε βασισµένη στην µεγάλη εµπειρία του Οίκου PALL στα φίλτρα
µορφής «Κάψουλας». Σαν φίλτρα µορφής «Κάψουλας»
εννοούµε τα αυτόνοµα φίλτρα που
περιλαµβάνουν το κέλυφος και τον ηθµό του φίλτρου και µετά το τέλος της χρήσιµης ζωής τους
αντικαθίστανται πλήρως (κέλυφος & ηθµός) µε νέο φίλτρο.
Η σειρά «Kleenpak»TM προσφέρει την µεγαλύτερη δυνατή
επιλογή σε δυνατότητα παροχής και µέγεθος διηθούµενης
παρτίδας χάρη στα πέντε (5) διαθέσιµα µεγέθη τα οποία
προσφέρουν αντίστοιχες επιφάνειες διηθητικού υλικού.
Η νέα, συµπαγής κατασκευή τους µε τον πρωτοποριακό
εσωτερικό τρόπο στεγανοποιήσεως και το σύστηµα
εξαέρωσης / αποστράγγιξης προσφέρουν µεγάλη ασφάλεια
κατά την λειτουργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο σε
µικροβιοκρατείς διηθήσεις απόλυτης συγκράτησης 0.2 µm ή
0.1 µm. και ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μικροβιοκρατής διήθηση υγρών και αερίων στην παραγωγή
ενεσίµων, δίκτυα πεπιεσµένων αερίων (Ν2), µικροβιοκρατής
αναπνοή δεξαµενών απεσταγµένου νερού (WFI) και
ενεσίµων, διήθηση αερίων σε γεµιστικές µηχανές, διήθηση
«δύσκολων» υγρών (ελαιώδη διαλύµατα, διαλύτες,
αλκοόλες, απολυµαντικά), αποµάκρυνση πυρετογόνων.

Ζητήστε να

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
δείτε ∆ΕΙΓΜΑ
∆ΙΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Τα φίλτρα αυτά είναι διαθέσιµα µε όλα σχεδόν
τα διηθητικά υλικά του Οίκου PALL (Nylon 66, Polypropylene,
PVDF, PTFE, PES).
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Απόλυτες συγκρατήσεις από 20 µm µέχρι 0.2µm, 0.1µm ή 0.04 µm για
υγρά και µέχρι 0.003 µm για αέρια.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: Σύνδεσµοι Tri-Clamp 1-1 ½’’, άκρα σύνδεσης σωλήνα σιλικόνης 6-13 mm,
1/4’’ NPT.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ «Kleenpak»™
•
Απλή και γρήγορη εφαρµογή.
•
Μειωµένες απώλειες διηθούµενου προϊόντος λόγο µικρού «νεκρού» όγκου συσκευής ( < 3 ml).
•
Μηδενικό κόστος καθαρισµού και συντήρησης.
•
Ελαχιστοποίηση του ρίσκου επαφής του χειριστή µε το προϊόν.
•
Μηδενικό κόστος πάγιων εγκαταστάσεων.
•
∆υνατότητα πολλαπλών αποστειρώσεων και επαναχρησιµοποίησης - από 16 έως 100 κύκλους
ανάλογα µε το διηθητικό υλικό - προσφέροντας µοναδική οικονοµία και µέγιστο χρόνο λειτουργίας.
•
Εύκολος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ (Ιntegrity Test)
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