Fluid Puriﬁer Systems
Product Line

IFPM / IFPS

Teljesen automatizált, kompakt rendszerek
Víz, oldott gázok, valamint
Részecske-szennyeződések eltávolítására.
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Mobile Folyadék
Tisztító Rendszer

Be
Ki

1. melegítő
2. kétutas mágnesszelep
3. vákumkamra
4. vákum szivattyú
5. hydraulikus szivattyú
6. szűrő
7. szilikagél légszűrő
8. elektromos vezérlő egység
9. víz érzékelő
10.szeparátor
11.fojtószelep
12.eltömődés érzékelő
13.szint határérték érzékelők
14.passzív kondenzátor

Víz kivezetés

Az IFPM/IFPS rendszer felépítése
A tisztítandó folyadék egy vákumot generáló szivattyú segítségével kerül ki
a tartályból. Ezután belép egy tározóba ahol melegítjük, hogy az előre
beállított üzemi hőmérsékletet elérje. Egy része a folyadéknak egy kétutas
mágnesszelepen keresztül jut a vákum kamrába, ahol felületének bővitése
céljából szétszóródik az anyag. A légnemű és oldott víz elpárolog a
kamrában az alacsonyabb párolgási ponton okozott vákum miatt. A levegő
a vákuumkamrába egy légszűrőn és egy fojtószelepen keresztül jut be.
A levegő megközelítőleg a kamra közepén kerül be a rendszerbe, majd
felfelé halad a folyadék áramlásának irányába. A víz és a gáz közössen
haladnak felfelé a légáramlás iányában, így jutnak a vákumkamrában,
majd a vákumszivattyúba. Ezen a ponton, a levegő és a vízgőz
kondenzálódnak, és kikerülnek vagy a légkörbe vagy a kibocsátódnak
azonnal a rendszerből.

A technológia a tisztító rendszer mögött
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Befolyásolja
Hátráltatja
Befolyásolja

IFPM 31
IFPS 31
716.6 lbs (325 kg)

IFPM 71

IFPS 71

IFPS 101

1300.9 lbs (590 kg)

1300.9 lbs (590 kg)

1741.7 lbs (790 kg)

Length
Ball valve closed:47.3” (1202 mm)
Ball valve opened:
48.3” (1226 mm)

47.3” (1202 mm)
48.3” (1226 mm)

62” (1575 mm)
65.9” (1676 mm)

62” (1575 mm)
65.9” (1676 mm)

65.2” (1655 mm)
70.7” (1797 mm)

Width:

27.7“ (703 mm)

27.7“ (703 mm)

35.4“ (900 mm)

35.4“ (900 mm)

49.8“ (1265 mm)

Dry weight:

2I1FPM
IFPS 21
694.6 lbs (315 kg)

Befolyásolja

Dimensions

Height:

60.9“ (1546 mm)

60.9“ (1546 mm)

71“ (1805 mm)

61.8“ (1570 mm)

62.4“ (1585 mm)

Inlet connection:

1-1/ 2” SAE ﬂange

1-1/ 2” SAE ﬂange

2-1/ 2” SAE ﬂange

2-1/ 2” SAE ﬂange

3” SAE ﬂange

Outlet connection:

1-1/ 4” SAE ﬂange

1-1/ 4” SAE ﬂange

2” SAE ﬂange

2” SAE ﬂange

2-1/ 2” SAE ﬂange

Flow rate:*

5.3 gal/min (20 l/min)

7.9 gal/min (30 l/min)

18.5 gal/min (70 l/min)

18.5 gal/min (70 l/min)

26.4 gal/min (100 l/min)

145 psi (10 bar)

145 psi (10 bar)

145 psi (10 bar)

145 psi (10 bar)

Operating pressure: 145 psi (10 bar)

Operating vacuum:** 0.7 to .05 psi (-60 to -90 kPa)
0.7 to .05 psi (-60 to -90 kPa)
0.7 to .05 psi (-60 to -90 kPa) 0.7 to .05 psi (-60 to -90 kPa)
0.7 to .05 psi (-60 to -90 kPa)
Total motor power:

1.1 KW

1.3 KW

2.8 KW

2.8 KW

4.0 KW

Heater capacity:

3000 W

3000 W

4000 W (3 phase)

4000 W (3 phase)

8000 W (3 phase)

Filter type:

1 x NF.631

1 x NF.631

1 x NF.1000

1 x NF.1000

2 x NF.1000

Filter element:

01.NR 630

01.NR 630

01.NR 1000

01.NR 1000

2 x 01.NR 1000

Sealing material:

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Max. viscosity:

3244.5 SUS (7002/s)
mm

3244.5 SUS (7002/s)
mm

3244.5 SUS (7002/s)
mm

3244.5 SUS (7002/s)
mm

3244.5 SUS (7002/s)
mm

27.7 gal/day (105 l/day)

83.2 gal/day (315 l/day)

83.2 gal/day (315 l/day)

118.9 gal/day (450 l/day)

Water extraction rate:***
19.8 gal/day (75 l/day)

* At liquid viscosity of 148.3 SUS (32 mm²/s) ** Operating vacuum adapted to speciic applications
ater ***
content
W 6% at 104 °F (40 °C) and 148.3 SUS (32 mm²/s)
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