
Seria X-CYCLONE® RKV2
Conducte ale filtrelor de aer pentru pre-separare direct în procesul de 

prelucrare
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Sisteme de montaj conducte Seria X-CYCLONE® RKV2

DOMENIU DE UTILIZARE

Filtrarea aerului emanat de maşinile 
de producţie, instalaţiile de acoperire, 
instalaţiile de producţie alimentarâ  sau 
de aparatele de gãtit din bucãtãriile 
comerciale.. Separarea  aerosolilor pe 
bazã de apã precum lubri� anţii de rãcire,  
pulverizatorii sau aburii de bucãtãrie.

Adecvat pentru instalare în conductele 
verticale de evacuare.

CONSIDERAŢII TEHNICE

• Sistemul de separare X-CYCLONE® 
a fost brevetat ca � ind de înaltã 
performanţã, cu o ratã de e� cienţã de 
pânã la 99, 9999%

• Sistem de acumulare realizat din oţel 
inox, potrivit pentru îndepãrtarea 

 PM 2.5.

• Concept sustenabil de fi ltrare a aeru-
lui graţie utilizãrii unor separatoare 
uşor de curãţat.

• Efi cienţa şi operativitatea fi ltrului de 
aer au fost dovedite de analiza CFD a 
� uxului de aer

• Protecţie contra incendiilor în con-
ductele de evacuare datoritã elemen-
telor de bazã X-CYCLONE® cu capa-
citate de stingere a � ãcãrilor, care au 
fost testate în conformitate cu 

 UL 1046, ULC-S 649, JFEA, 
 DIN 18869-5 şi DIN EN 16282.

• Izolaţie  100% inoxidabilã în confor-
mitate cu cerinţele asociaţiei germa-
ne a mãrcilor comerciale pentru oţel 
inox Warenzeichenverband Edelstahl 
Rostfrei e.V

• Protecţie efi cientã a conductei de 
evacuare contra contaminãrii

• Proiectat, construit şi produs în 
 Germania

• Garanţie nelimitatã pentru elemente-
le separatoare de bazã X-CYCLONE® şi 
rezistenţã la coroziune a izolaţiei
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Sisteme de montaj conducte
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Seria X-CYCLONE® RKV2

DATE TEHNICE SERIA X-CYCLONE® RKV2

Dimensiuni

Tipul 
dispozitivului

Volumul de 
extracţie 

[m³/h]

Lungime
[mm]

Lãţime
[mm]

Înãlţime
[mm]

Diametrul 
conectãrii DN 

[mm]

Cãdere de 
presiune, total 

[Pa]

Greutate
[kg]

RKV2-1 500 660 200 490 100 800 50

RKV2-2 1000 760 300 590 200 800 70

RKV2-3 2000 960 340 790 300 800 90

RKV2-4 3500 1160 540 830 500 800 150

ACCESORII

• Indicator de presiune diferenţialã 
pentru a monitoriza � ltrul conductei 
de aer

• Adaptori şi reductoare pentru conec-
tarea la conductele de evacuare

• Sifoane, linii de scurgere, coturi de 
conectare şi valve de închidere 

 pentru lichide separate
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