
DUAL ZAKKENFILTER SYSTEEM 80 SS

IDEAAL GEBRUIK
Projecten die de verwijdering van grove of fijne opgeloste
bestanddelen uit vloeistoffen vereist, bij kleine of matige debieten

APPLICATIES
• Voor filtratie van grove bestanddelen ter bescherming van apparatuur
 zoals pompen
• Filtratie van grondstoffen of eindproducten voorafgaand of na 
 tijdelijke opslag
• Verwijdering van verontreiniging in het koelwatersysteem
• Verwijdering van zwevende sto en tijdens grondwateronttrekking
• Filtratie voorafgaand of na andere  ltratie apparatuur (FOA of Activated
 carbon)
• Verwijderen van slecht opdrijvende oliesporen uit water (door gebruik
 van olie-absorptie zakken)

TYPE: BF80-SS

MATERIALEN

EIGENSCHAPPEN

KWALITEIT EN VEILIGHEID

GEWICHTE UND ABMESSUNGENPRESTATIES

GEWICHT EN AFMETINGEN

SKID

Gewicht: 350 kg (totaal)

Lengte: 1.200 mm

Breedte: 1.000 mm

Hoogte: 1.600 mm

Capaciteit: 40 / 80 m3/h (max duty standby / parallel)
Werkdruk: 8 bar (max)

Temperatuur: 70 °C (max NBR)

Unit: 304 roestvast staal

Manifold: 304 roestvast staal

Mand: 304 roestvast staal

Afsluiter: 316 roestvast staal disc met NBR zitting

Afvoer: 304 roestvast staal met PTFE zitting

Ontluchtingsklep: 304 roestvast staal met PTFE zitting

Afsluitrubber: NBR O-ring

Skid: Gegalvaniseerd gietijzer

Vangrails: Gegalvaniseerd gietijzer

Looprooster: Gegalvaniseerd gietijzer

FILTER

Zakdiameter: 177,8 mm

Zaklengte: 812,8 mm

Filtermand 51 % open oppervlak (mand perforatie 3,5 
mm)

Type zak: 2# (1 per unit)

Inlaat: 4” ANSI 150# aan de achterzijde (x1)

Uitlaat: 4” ANSI 150# aan de achterzijde (x1)

Manifold: 3”

• Ontwerp code unit: PED categorie I module A

• Volledige werking mogelijk zonder te staan op de slangen

• Anti-slip looprooster en vangrails om de veiligheid te waarborgen voor
   de operator

• Robuust skid om schade aan de unit te voorkomen

• Veiligheidsventiel door ontluchtingsklepuitlaat aan de onderkant

• Uitlezen ergonomische druk en zakwisseling

• QMS inspecties op geplande basis

Drukmeter: 1/4” drukmeters (inlaat x1 / uitlaat x1)

Uitlezing: 0-10 bar / 0-150 PSI

Afsluiter: 3” vlinderkleppen (4x)

Afvoer: 3/4” kogelkranen met 3/4” BSP-F (x2)

Ontluchtingsklep: 3/4” kogelkranen met 3/4” BSP-F (x2)

Unit: Openslaande deksel met swing
bolts

Hijsmogelijkheden: Heftruckkoker (x2)

Voor zover ons bekend zijn de hierin vermelde technische gegevens op de datum van uitgave en nauwkeurig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Een garagntie voor wat betreft de nauwkeurigheid wordt niet gegeven of gesuggereerd, omdat afwijkingen (kunnen) voorkomen. BAKERCORP VERSTREKT GEEN 
ENKELE, EXPLECIETE OP IMPLICIETE GARANTIE OF TOEZEGGING. BLOEMENDAALSE ZEEDIJK 10 • 4765 BP ZEVENBERGSCHEN HOEK • THE NETHERLANDS • 
+31 (0)168 331 440 • WWW.BAKERCORP.EU
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