TOPCART TKF

Singel Filterhuis informatie

Information housing
Topcart single cartridge filterhousings TKF are made
of high quality SS316. The housings have a head ans
sump. They are opened and closed with a Tryclamp
ring. The head is electropolished , the sump is
mechanical polished.
The head inlet, outlet 1” BSP threated connection are
postioned in-line. The housing is equipped with a ¼”
BSP threaded connection vent in the head and drain
in the sump 3/8” BSP
The housing is sealed with a NBR O ring. FMP Orings are availlable as an option.
Topcart single cartridges filters are made for the use
with 9 ¾” 10”, 20”, and 30” cartridges. The housing
can be supplied for use with DOE, SOE, -222 AND
SOE-226 filtercartridges.
Informatie behuizing
Topcart enkelvoudinge cartridge filterhuizen TKF zijn gemaakt van hoogwaardig RVS 316.
De filters hebben een filterkop en filterhuis en worden geopend en gesloten met een
Tryclamp ring. De filterkop is elektrolytisch, het filterhuis is mechanisch gepolijst.
De inlaat en uitlaat, 1 "BSP threated verbindingen, zijn in lijn geplaatst . De filterkop is
uitgerust met een ¼ "BSP draadaansluiting vent en het filterhuis heeft een afvoer 3 / 8"
BSP
De behuizing is afgesloten met een NBR O-ring. FMP O-ringen zijn Beschikbaarheid: als
een optie.
Topcart enkelvoudige filters zijn gemaakt voor het gebruik met 9 ¾ "10", 20 "en 30"
cartridges. De behuizing kan worden geleverd voor gebruik met DOE, SOE, -222 en SOE226 filtercartridge aansluitingen.
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