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Funktioner 
♦ En polymerisk krave sørger for hermetisk lukning og 

komplet forsegling. 
♦ De indbyggede håndtag gør det nemt at lave ne hurtig 

udskiftning 
♦ Fås i mange forskellige materialer og i mange forskellige 

finhedgrader (my). 

acuraBag svejsede filterposer findes i flere forskellige nålefilt materialer såsom: polyester, polypropylene og nylon. 
Alle sømmene er svejset sammen, frem for at de er syet sammen, det sikrer at den svejsede plastikkappe (enten af 
polypropylene eller polyester) sørger for at ingen væske slipper igennem nåleøjehullerne. 

Vores filterposer af monofilament er konstrueret af løse enkelt tråde, som er vævet sammen med samme afstand 
mellem hullerne, det giver en bedre styrke og pasform samt sørger denne opbygning for at forstærke filterposen og 
derved lave en god filtrering. 

Der er et bredt udvalg af forskellige typer kapper og ringe så det er muligt at finde en filterpose der passer til de for-
skellige typer filterhuse. Som standard leveres filterposerne med en polymerisk krave. Fordelen ved en polymerisk 
krave, frem for traditionelle metalkraver, er at den giver en bedre pasform, som sørger for en hermetisk lukning i fil-
terhuset. 

Selvfølgelig er der også mulighed for at vores STANDARD FILTERPOSER i mere konventionelle udførelse så 
som metal- eller plastikkraver, der er syet fast på filterposen. 

Sortiment acuraBag  FILTERPOSER 
Materiale Filterfinhed Maksimum temperatur Materiale kode 

Polypropylen Nålefilt 1 op til 200 µm max.  90°C PPN 

Polypropylen Monofilament 100 op til 800 µm max.  90°C PPM 

Polyester Nålefilt 1 op til 200 µm max. 150°C PSN 

Polyester Monofilament 50 op til 800 µm max. 150°C PSM 

Nylon Nålefilt 5 op til 100 µm max. 140°C PAN 

Nylon Monofilament 1 op til 1200 µm max. 140°C PAM 
Andre filter materialer kan fås efter forespørgsel. 

acuraBag   Specifikationer 
Pose størrelse 3 4 1 2 

Areal (m2) 0,07 0,12 0,25 0,50 

Volume (l) 1,4 2,5 8 17 

Ø Pose (mm) 102 102 178 178 

Længde (mm) 223 380 420 815 

Disse dater kan variere afhængigt af materiale typen. 
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FILTERPOSE MED HØJ YDEEVNE 

acuraBag© 
FILTERPOSE med polymerisk krave 

acuraBag   BESTILLINGSINFORMATION 
Pose 

størrelse  Materiale kode  Partikel størrelse  Fastgørelse af krave  Forsegling / Krave  Støtte 
           

1 
2 
3 
4 

 

PPN  
PPM 
  
PSN  
PSM 
  
PAN  
PAM 

 

001 =     1 µm 
005 =     5 µm 
010 =   10 µm 
025 =   25 µm 
050 =   50 µm 
075 =   75 µm 
100 = 100 µm 
150 = 150 µm 
200 = 200 µm 
u.s.w. 

 

W : Svejset 
S  : Syet 

 

W : Polymerisk frave* 
C  : Stål ring 
S  : Rustfri stål ring 
P  : Polypropylen ring 

* Materialet er det samme som 
nålefilt materialet 

 

no = 
Ingen støtte 

 
V = 

Udenvendig støtte 

Bestillings eksempel :   2 PPN-010-WW 
 


