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MMBF
MMBF-filtret (Multi Modular Bag Filter) är ett under- och övertrycksfilter konstruerat för att arbete i konstant drift. Filtret är
moduluppbyggt och kan därför byggas ut i takt med stigande
kapacitetskrav och anpassas efter olika uppgifter. Det går att
senare bygga ut med fler moduler eller bygga om till annan
höjd eller annat materialtransportsystem för att tillmötesgå
ändrade utsugningsbehov. MMBF-filtret är tillverkat i högprestandastål, som säkerställer stor styrka kombinerat med låg
vikt. Filtret är självbärande med justerbara ben och kan placeras både utom- och inomhus.
Mer effektiv drift
Antalet filterpåsar per modul är 30. Det betyder stor filteryta
och låg stighastighet i filtret vid en given luftmängd. Hålplattan
är pressad så att filterpåsarna inte utsätts för kantslit. Filterpåsarna är antistatiska med stor diameter (Ø220) och försedda med låsring. Detta betyder att dammpartiklar i långt mindre
grad fasthålls av filterpåsen, och avrensas således bättre.
Fördelen är ett mindre tryckfall och minskad risk för igensättning. Skiljevägg mellan modulerna gör det möjligt att rensa
kontinuerligt under drift.
Snabbt montage
MMBF-filtret är som standard monterat från fabriken. Det
levereras en toppdel och en bottendel, som snabbt ställs upp
och sammankopplas. Filtret kan också levereras omonterat.
Filtret är multimodulärt och kan sammankopplas med bult i
högprestandastål med integrerade säkringsskivor. Detta betyder att montagetiden reduceras väsentligt och risken för att
överspänna bultarna minimeras.

Yta
Galvaniserad plåt är i klass Z 275 dvs. att zinkbeläggningen
är min. 275 g/m2 dubbelsidigt.
Inlopp
MMBF-filtret levereras med inblåsningskammare i den koniska bottnen. Standard är sidoinlopp 300x400 mm, men filtret
kan också levereras med ett eller två endinlopp 400x500 mm.
Inlopp levereras standard med kontraklaffar som är öppna
under normal filterdrift, men stängs när fläkten står från. Kontraklaffar förhindrar att den luftström som skapats av regenereingsfläkten leds tillbaka i rörsystemet.
Utlopp
MMBF-filtret har inbyggd returluftskanal. Utloppet från returluftskanalen kan levereras med ATEX-godkänt brandspjäll.
För filtertyp H är utloppet 450x950 mm och för filtertyp E är
utloppet 600x950 mm.
Renssystem
Regenereingsfläkten säkerställer en lätt och effektiv rensning
av filterpåsarna. En modul rensas i taget, då det är skiljeväggar mellan modulerna.
Utmatningssystem
För utmatningssystemet kan man välja mellan transportskruv,
lucka eller hink.
MMBF-filtret med transportskruv kan levereras från 2 till 12
moduler. Transportskruven är Ø180 mm, tillverkad i AISI 304
och levereras standars med 22 min-1 eller 43 min-1.
MMBF-filtret med lucka kan levereras från 1 till 4 moduler och
levereras med JK-50S, JK-100S, JK-150S eller JK-200S.
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MMBF-filtret med säkerhetstömning kan levereras från 1 till 4
moduler med en dammbehållare under varje modul. Behållarna levereras färdigmonterade från fabrik och är monterade i
stora nivåglas, som ger en god indikation av fyllningsgraden.
Behållarna monteras med hjälp av spännband.
Filtret är utrustat med tryckutjämningsslang som för hindrar att
dammpåsen sugs upp under uppstart vid undertryck. Slangen
demonteras lätt med hjälp av tryckluftskoppling.
ATEX
MMBF-filtret är ATEX-godkänt och utförs med godkända
explosionsmembran. Välj mellan sidoavlastning i den koniska
bottnen (ERH) 600x600 KER eller JKF's specialutvecklade
VFV®-explosionsavlastning (lodrätt explosionsavlastning
genom filtertoppen). Filtret uppfyller stöthållfasthet enl. VDI
2263. Avlastning enl. VDI 3673.
Arbetsområde
Tryck:
Filteryta:
Max drifttemp:
Min drifttemp:

Transportskruv
0,55 kW, 22 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 2,5 A
0,75 kW, 43 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 3,2 A
Typbeteckningar
Filtrena typbetecknas med en siffer- och bokstavskombination
avskilt med bindestreck och mellanrum.
Beteckningen MMBF-4M E D-ERH-id/4/o/1 beskriver således
ett MMBF-filter med 4 moduler, höjd, dubbla filter, explosionsavlastning i koniska bottnen, inlopp i modul 4, utlöp med
brandspjäll i modul 1.

+/- 5000 Pa
41,7-612 m2
70°C
-20°C (kan levereras till -40°C)

Anslutningar
Motor, regenereringsfläkt
-1
H-filter Ø450: 1,5 kW, 2900 min , 3 x 400 V, 50 Hz, 3,2 A
E-filter Ø600: 1,5 kW, 1450 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 3,2 A
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