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Σύστηµα ∆ιήθησης Μεγάλων Παροχών
Φίλτρα PALL τύπου : ULTIPLEAT HIGH FLOW
Οι νέοι ηθµοί PALL ULTIPLEAT HIGH FLOW είναι ειδικά
σχεδιασµένοι για εφαρµογές διήθησης υγρών µε υψηλές παροχές.
Σε σύγκριση µε άλλους τύπους, τα φίλτρα ULTIPLEAT HIGH FLOW
επιτρέπουν -για δεδοµένες υψηλές παροχές- την χρήση σηµαντικά
µικρότερου αριθµού φιλτροστοιχείων και µικρότερης διαµέτρου
δοχείων. Μειώνεται έτσι το κόστος κτήσης, και λειτουργίας του
συστήµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι από µία µόνο
φύσιγγα υπάρχει δυνατότητα διήθησης έως και 1900
λίτρων/λεπτό.
Το διηθητικό υλικό των φίλτρων µπορεί να είναι: Πολυπροπυλένιο,
Glass Fiber , Aramid based fibres , ή Πολυαιθερσουλφόνη.
Οι διαθέσιµες απόλυτες (99,98%) συγκρατήσεις είναι : 100, 70, 40,
20, 10, 6.0, 4.5, 2.0 και 1.0 µm. ∆ιαθέσιµα µήκη : 20", 40" και 60".

Ρο ή

Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήµατα

Αυξηµένη 6" διάµετρος (15,24 mm)
Πτυχωτό “πλάγιας µορφής”
διηθητικό υλικό
∆ιηθητικό υλικό µε ενσωµατωµένα
διαδοχικά στάδια προδιήθησης

Μεγάλη επιφάνεια διήθησης
Έως 50% µικρότερα σε µέγεθος συστήµατα
Έως 40% λιγότερα αναλώσιµα
Ικανότητα απόθεσης µεγάλων ποσοτήτων
στερεών στο εσωτερικό της δοµής τους
Μεγάλος χρόνος ζωής λειτουργίας
Συγκράτηση των στερεών στο εσωτερικό
του ηθµού, µε τον χειριστή να µην έρχεται
σε άµεση επαφή µε αυτά κατά την
αντικατάστασή τους
Εύκολη απόρριψη ή αποτέφρωση
των χρησιµοποιηµένων ηθµών

∆ιεύθυνση ροής κατά την διήθηση
από το εσωτερικό της φύσιγγας
προς τα έξω
Ηθµός χωρίς µεταλλικό εσωτερικό
πλέγµα στήριξης

Η χρήση των ηθµών PALL ULTIPLEAT HIGH FLOW βρίσκει άριστες
εφαρµογές στην διήθηση Νερού, Αµίνης, Καυσίµων όπως Diesel,
Naphtha, Kerosine, Ελαίων και Χηµικών.
Ιδιαίτερα στην διήθηση Αµίνης και καυσίµου Diesel, έχει διαπιστωθεί ότι η
συχνότητα αντικατάστασης των ηθµών µειώθηκε στο µισό και το κόστος
λειτουργίας των φίλτρων παρουσιάζει µείωση έως και 40% σε σχέση µε άλλα
συµβατικά φίλτρα.

Έξ ο δ ο ς

Εί σ ο δο ς

Ο Οίκος PALL διαθέτει επίσης µια πλήρη σειρά τυποποιηµένων δοχείων
(µε πιστοποίηση ATEX) που δέχονται από 1 έως 19 ηθµούς ULTIPLEAT
HIGH FLOW µε ικανότητα διήθησης έως 30.500 GPM (115.443 lpm),
καθώς και την δυνατότητα κατασκευής δοχείων κατά παραγγελία σύµφωνα
µε οποιεσδήποτε προδιαγραφές απαιτούνται για την κάθε εφαρµογή.
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