ECOCART EKF MULTIPLE Filterhuis informatie

Information housing
Ecocart cartridge filterhousings EKF are
made in a lightweight SS304 construction for
use with standard DOE filtercartridges.
The housings feature a Vclamp closure
sealing with an NBR O ring. FPM is available
as an option.
These filters are manafactured as selfsupporting versions 500 series, or with legs,
1200 series and larger. To mount a gauge or
a vent to the housing, the lids are equipped
with ¼”BSP female ports.
There are ½” BSP drains for clean and dirtdrain in the lower part of the housing.
A filtercartridge DOE style are secured by
means of a hold down plate tightened with a
center rod/bolt.
Ecocart cartridge filterhousings aresuitable
for all standard DOE double open end
cartridges, with a maximum outside diameter
of 71 mm.
Informatie behuizing
Ecocart cartridge filterhuizen EKF worden gemaakt in een lichtgewicht RVS 304
constructie voor gebruik met standaard DOE filtercartridges.
De behuizingen zijn voorzien van een Vclamp sluiting afdichting met een NBR O-ring.
FPM is beschikbaar als een optie.
Deze filters zijn geproduceerd als zelfdragende versies 500-serie, of met de
staanders 1200-serie en groter. Voor de montage van een meter of een vent aan de
behuizing zijn de deksels voorzien van een ¼ "BSP-poorten.
Er zijn ½ "BSP drains voor schone en vuil-drain in het onderste deel van de
behuizing.
Een filtercartridge DOE model worden door middel van een borgplaat vastgezet met
een centrum staaf / bout.
Ecocart cartridge filterhuizen zijn geschikt voor alle standaard DOE dubbele open
einde cartridges, met een maximale uitwendige diameter van 71 mm.
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