ΣΕΙΡΑ BAG

Η εταιρεία μας Drop-Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ, από το 1971, προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις φίλτρανσης. Στις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις μας, έκτασης 6000τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου
Θεσσαλονίκης, κατασκευάζουμε συστήματα φίλτρανσης νερού,
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, πριν και μετά την άντληση.
Με την πολύχρονη εμπειρία μας και την τεχνογνωσία του
προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε
ειδικά συστήματα φίλτρανσης καθώς και ειδικές
κατασκευές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Η εταιρεία στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση
του ανθρώπινου δυναμικού της, στη βελτίωση των
προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο σχεδιασμό
και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Το δίκτυο πωλήσεων και συνεργατών μας εκτείνεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια, την Ανατολική
Ευρώπη έως τη Μέση και Άπω Ανατολή, Αφρική,
Περσικό Κόλπο, Νότια Αμερική και Καραϊβική.
Τα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα μας
προϊόντα βρίσκουν εφαρμογή στη:
 Γεωργία (άρδευση και υδρολίπανση)
 Βιομηχανία
 Ύδρευση
Η χρήση των φίλτρων DROP στα συστήματα
νερού (άντλησης και παροχής):
 Αυξάνει την αξιοπιστία των εγκαταστάσεών σας
 Συμβάλλει στην ταχύτερη απόσβεση λόγω
της ελαχιστοποίησης των επισκευών
 Προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία
με ελάχιστη επίβλεψη.

ΣΕΙΡΑ BAG
ΦΙΛΤΡΑ ΣΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΗ
Τα φίλτρα αυτής της σειράς
χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση
των αιωρούμενων στερεών (αργίλου,
άμμου, χώματος) από το νερό. Τα φίλτρα
σάκων τοποθετούνται μέσα σε θήκες
εσωτερικά του δοχείο πιέσεως.
Έχουν ικανότητα φίλτρανσης μέχρι μερικά
μικρόμετρα, αρκετά ώστε να αφαιρούν
μικροσωματίδια. Τα φίλτρα σάκων έχουν
χαμηλό κόστος επένδυσης και είναι γενικά
αποδεκτά σε μεγάλο εύρος διεργασιών
επεξεργασίας, πράγμα που τα κάνει
ιδανικά για πολλές εφαρμογές όπως:
 Υπόγεια ύδατα
 Επιφανειακά ύδατα
 Επεξεργασία τροφίμων
 Νερά πύργων ψύξης
 Βιομηχανικό νερό
 Προεπεξεργασία αφαλάτωσης
 Υγρά απόβλητα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΏΜΑ ΦΊΛΤΡΟΥ:

Χάλυβας S235JR (διαθέσιμο
και σε ανοξείδωτο AISI 304
& 316, κατόπιν ζήτησης)

ΔΙΗΘΗΤΙΚΌ ΜΈΣΟ:

Υδρόφοβο ύφασμα ινών
πολυπροπυλενίου

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΉ:

EPDM

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ:

Χημικός καθαρισμός (αποξείδωση,
φωσφάτωση) και ηλεκτροστατική
βαφή με εποξειδική πούδρα
κατάλληλη για πόσιμο νερό

ΣΕΙΡΑ BAG

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
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1

36

10

940

600

1149

378

500

65

05-25-050

Φίλτρο σάκου DN50, inox 304

05-25-030

Φίλτρο σάκου DN100, inox 304

3

108

10

200

-

1644

695

665

120

05-25-040

Φίλτρο σάκου DN150, inox 304

6
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10

700

-

1530

961

920

230

05-25-200

Φίλτρο σάκου DN200, inox 304
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