POLYLINE MULTIPLE FILTERCARTRIDGE HOUSINGS
Information housing
Polyline Multiple Cartridge housings are heavy
duty filter housings made of glass reinforced
polypropylene. These housings are made in one
piece without any welds. All inserts are also
molded in one piece, free of welds.
The housing can fit five filtercartridges of 30”
length. Cartridges to be used can be DOE
double open end or SOE 222 with double Oring.
The cover is screwed onto the housing sealed
with an FPM O ring. The cover features a vent
as standard.
The housing is equipped with an inlet N1 and
two outlets, N2, for inline or looppiping
connections. The unused outlet can be either be
plugged or can be used as a drain.
The filter housing has a self supporting integral
bottom mounting flange. It can be bolted in the
floor for additional security. No additional leg
assembly is needed.
Informatie behuizing
Polylijn Meerdere Cartridge behuizingen zijn heavy duty filterhuizen gemaakt van
glas versterkt polypropyleen. Deze behuizingen zijn gemaakt uit een stuk, zonder
lasnaden. Alle inserts zijn ook gegoten uit een stuk, zonder lasnaden.
In het filterhuis passen vijf filtercartridges van 30 "lengte en kunnen cartridges
worden gebruikt met DOE dubbele open einde of SOE 222 single open einde met
dubbele O ring
Het deksel is geschroefd op de behuizing en afgedicht met een O-ring FPM. Het
deksel is standaard voorzien van een vent.
De behuizing is voorzien van een inlaat en twee uitlaten N1, N2, voor inline of looppipe verbindingen. De ongebruikte uitlaat kan zowel worden aangesloten of kan
worden gebruikt als een afvoer.
Het filterhuis heeft een zelfdragende integraal bodem met montageflens. Het kan
worden vastgeschroefd in de vloer voor extra veiligheid. Er zijn geen extra montage
steunen nodig is.
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