Tillverkning i Täby Örebro - SVERIGE.
TäbyFilter Typ F70 S2-1

Motor:

Frekvensomriktare:
Elskåp:
Strömförsörjning:
Pump:

0,55 kw 3 fas kapslingsklass IP 55 damm o vattensäker.
EEXE förhöjd säkerhet. Gasklass 1. Temperatur klass T1.
1400 r / m vid 50 Hz.
Monterad i elskåp. Mjukstart, motorskydd, steglös
reglering av motorns varvtal 500-1400 r / m. Backkörning.
Kapslings klass IP 65 damm o vattensäker.

220 volt 10 amp, 1 fas. Tryck- på- knappen- klar.
Johnson Pump F70 S2-1. syrafast stål, impellerpump,
nitrilgummi i impellern för vegetabilisk olja. Temp på olja
-15 till + 85 grader C.
Rengöring:
Mycket lätt att ta isär, enbart 2 st rattmuttrar att ta bort, så
kommer man åt hela pumphuset för rengöring. Det rostfria
filterinsatsen spolas med varmvatten, eller tvättas med kaustiksoda.
Pumpvakt:
Johnson Pump Guard PV- 1. Skyddar pump vid torrkörning.
Högtrycksvakt. Skyddar pump vid igensatt filter.
Filterhus:
3 st polycarbonate : clear 1N1-Mc 360 mm.
Filter:
1 st grovfilter rostfritt stål på 40 micron 248 mm.
1 st finfilter cellulose-melamine resin 25 micron.
1 st finfilter cellulose-melamine resin 5 micron.
Filtergrad i micron kan valfritt beställas. Valfritt filterhus kan
vara inkopplat.
Kapacitet:
Oljan måste vara sedimenterad före filtrering, ej filtrering direkt från
pressen Enbart pumpkörning +14 grader C rapsolja 1500 liter per
timme. Filtrering 40 micron +12 grader C rapsolja 850 liter per
timme. Filtrering 40 + 25 micron + 14 grader C rapsolja 300 liter per
timme Kapaciteten ökar vid högre gradantal på oljan.
Totallängd:700 mm. Totalhöjd:500 mm. Totalbredd:500mm.Pris 25000:-SEK + moms
Vikt utan elskåp: 57 kg. Elskåp DIM LxBxH: 400 x 300 x 225 mm Vikt Elskåp 14 kg
Skeppsta Maskin AB tillverkar också oljepressar i olika storlekar.
Garanti: 1 år. Ej på filterelement.
Med förbehålll för ändringar av tekniska data och
utförande utan föregående meddelande.
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