SANI-DISC

DEN ENKLE
• ultrahygiejnisk design

- opfylder alle FDA-, USDA- og 3A- krav

• ingen kuglelejer

- mindre bakteriedannelse

• minimal vedligeholdelse

- økonomisk i drift

• hurtig kraftfuld vask

- kortere produktionsstop
Alsidig og unik

Sani-Disc / Clip-Disc er konstrueret til brug i ultrahygiejniske anvendelsesområder
hvor produktrenhed og udelukkelse af bakteriedannelse er afgørende. Den enkle
konstruktion er økonomisk i drift, let at skille ad og opfylder alle relevante krav.
Rensernes specielle konstruktion giver øjeblikkelig, fuldstændig og ensartet dækning
af alle indre overflader og dermed en hurtig og kraftfuld vask.

Anvendelsesområder
Sani-Disc / Clip-Disc fungerer ideelt som erstatning for andre typer faste eller
roterende dyser når der ønskes en hurtig, kraftfuld vask. De små dråbers fart og kraft
giver en effektiv renseradius på op til 2 _ meter afhængig af den valgte størrelse.
Rensernes enkle konstruktion og effektive funktion opfylder alle relevante FDA- USDAog 3A-krav til materialer og konstruktion. Det gør Sani-Disc / Clip-Disc meget
velegnede til den farmaceutiske og den biotekniske industri, til fødevare- og
drikkevareindustrien samt til andre hygiejnebevidste industrier. Fås også i ATEXgodkendt materiale.

Virkemåde
Væsken driver en simpel roterende skive. Skiven snurrer rundt, væsken slynges ud
mod siderne af tanken og giver øjeblikkelig og fuldstændig dækning af alle karrets
indre overflader. Vasken er hurtig og kraftfuld og giver optimal virkning på kort tid.

WWW.BRECONCHERRY.COM

SANI-DISC
Vedligehold og eftersyn

Præstegårdsvej 8
Øster Lindet
6630 Rødding

Tel: +0045 73 84 12 30
Fax: +0045 73 84 12 80
Web: www.pgflowteknik.dk
E-mail: info@pgflowteknik.dk

Den slidstærke konstruktion kræver minimal vedligeholdelse. Alle reservedele og
teknisk assistance kan rekvireres gennem Breconcherry’s globale forhandlernetværk.
Som ved alle andre mekaniske indretninger anbefales regelmæssigt eftersyn for at
sikre at renseren fungerer korrekt.

Minimum mandehul- / flangestørrelse
70 mm for Sani-Disc 100 og Clip-Disc 100
85 mm for Sani-Disc 50 og Clip-Disc 150

Tekniske data
Konstruktionsmaterialer:

Rustfrit stål 316/316L, PVDF, PTFE,
CF-PTFE, Hastelloy
95° C
140° C
tilslutning med 1 split
360°

Max. driftstemperatur:
Max. temperatur:
Standardtilslutning:
Spredningsvinkel:

Renseradius / Befugtningsradius

Flow / Tryk

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer
uden varsel. Selv om vi bestræber os på at give
præcise up-to-date oplysninger, er alle oplysninger
dog kun vejledende.
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Tryk (Bar)

Tryk (Bar)

Oversigtstegning
11/2" OD x 16 SWG

1" OD x 16 SWG
Splithul: 2.5mm

112 m boret gennem

Splithul: 2.5mm
boret gennem
tilgangssrørets
midterlinie i
23mm’s højde

letudløselig
split

124 m

tilgangssrørets
midterlinie i
23mm’s højde

letudløselig
split

23 mm
30 mm

58 mm

83 mm

360˚
spredningsvinkel
B 62mm
B 80mm

For at opnå optimal effekt og undgå tilstopning med partikler anbefales det at anvende et forfilter.
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