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Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ PALL CORELESSΤΜ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Ο Οίκοs Pall αναγνωρίζεται παγκοσµίωs
ωs πρωτοπόροs εταιρεία κατασκευήs και
διάθεσηs
συστηµάτων
διήθησηs
καλύπτοντας όλο το φάσµα τηs
βιοµηχανίαs.
Οι συνεχείs αναζητήσειs του τοµέα
έρευναs και ανάπτυξηs του Οίκου Pall,
έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων
προϊόντων που µε βελτιωµένα τεχνικά
χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται
στην τάση τηs σύγχρονηs βιοµηχανίαs για
περιορισµό του κόστουs εγκατάστασης και
λειτουργίαs του εξοπλισµού.
Η κυριότερη περίπτωση στην οποία oι
βιοµηχανίεs αντιµετωπίζουν αυξηµένο
κόστοs
κτήσης
και
λειτουργίας
συστηµάτων διήθησης, είναι η διήθηση
υγρών µε µεγάλεs παροχέs ή/και µε
αυξηµένο µικροσωµατιδιακό φορτίο.
Για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατοs
χρησιµοποιούνται
συστήµατα αποτελούµενα από µεγάλο
αριθµό ηθµών (cartridges) συνηθισµένων
διαστάσεων και αντίστοιχα µεγάλα δοχεία
(housings), που παρουσιάζουν:
• Υψηλό κόστοs
συστήµατοs,
αντικατάστασηs
ηθµών.

εγκατάστασης του
καθώs
και
των
αναλωσίµων

Ανάγκη
µεγάλου
αριθµού
ηθµών
συνηθισµένων διαστάσεων, καθώs και τα
αντιστοίχως µεγάλων διαστάσεων δοχεία
(housings).
• Πρόβληµα απόρριψηs των αναλώσιµων
ηθµών µετά τη χρήση τους.
Είναι γνωστό ότι, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, είναι αναγκαία η απόρριψη
µεγάλων ποσοτήτων συνθετικών υλών,
πράγµα που -εκτόs του ότι δεν είναι
πάντοτε εύκολο- επιβαρύνει σηµαντικά και
το περιβάλλον.
Αυτοί είναι µερικοί από τους λόγους που
ώθησαν τον Οίκο Pall στο να εξελίξει έναν
νέο τύπο φίλτρου, το:
PALL CORELESS FILTER.
Βασικό χαρακτηριστικό σχεδιασµού και
κατασκευήs αυτού του νέου φίλτρου είναι
οι µεγάλες διαστάσεις του:
Εξωτερική διάµετροs : 150 mm
Εσωτερική διάµετροs : 113 mm
Μήκος
: 40" ή 20"
Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η χρήση
µεγάλου αριθµού ηθµών συνηθισµένων
διαστάσεων, και η µείωση του αντίστοιχου
αρχικού κόστουs είναι σηµαντική.
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Φίλτρα υψηλών παροχών PALL «CORELESS»TM
Τα
δοχεία
(housings),
είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316L ή Carbon Steel, και
σχεδιασµένα έτσι ώστε να δέχονται 1, 3,
5, 7 ή 9 ηθµούs.

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα του
προϊόντος είναι η απουσία πλέον του
εσωτερικού πλαστικού (ή µεταλλικού)
πλέγµατος που υπάρχει στα συνηθισµένα
φίλτρα.
Έτσι, µειώνεται η ποσότητα του υλικού
που απορρίπτεται κατά την αντικατάσταση
των ηθµών, κάνοντας το προϊόν
φιλικότερο προs το περιβάλλον.
Κάθε ηθµός Pall Coreless εφαρµόζει σ'
ένα µόνιµο χαλύβδινο (316L) πλέγµα
στήριξηs, το οποίο αποτελεί µόνιµο µέροs
τηs συσκευήs. Οι χρησιµοποιηµένοι ηθµοί
βγαίνουν συρόµενοι πάνω από το
µεταλλικό πλέγµα, το οποίο είναι έτοιµο
να δεχθεί τον καινούργιο ηθµό.
Οι ηθµοί Pall Coreless είναι ηθµοί βάθους
και βασίζονται στην ήδη υπάρχουσα και
καταξιωµένη τεχνολογία των φίλτρων Pall
Profile ΙΙ. Το υλικό κατασκευής τους είναι
καθαρό Πολυπροπυλένιο ή Nylon.
∆ιαθέσιµες Απόλυτες Συγκρατήσεις :
α) 10 µm - Υ100
β) 20 µm - Y200
γ) 70 µm - ΥΕ
δ) 120 µm - ΥΜ

Τα φίλτρα Pall Coreless απευθύνονται
κυρίως σε βιοµηχανικέs εφαρµογέs
διήθησης ρευστών συµβατών µε το
πολυπροπυλένιο ή το Nylon, και σε
παροχέs µεγαλύτερεs των 30.000 lt/h.
Μερικά
παραδείγµατα
τέτοιων
εφαρµογών, είναι:
• ∆ηµοτική ύδρευση
• Βιοµηχανίεs Τροφίµων και Φαρµάκων
• Μονάδεs αφαλάτωσηs / Επεξεργασίας
νερού
• Χηµικέs βιοµηχανίεs
• ∆ιυλιστήρια
Το
επιστηµονικό
προσωπικό
της
Θ.ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. βρίσκεται πάντοτε
στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον
πληροφορία ή διευκρίνηση.
Με φιλικούς χαιρετισµούς,
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