T.R.A.P.TM
tartályszellızı technológia
a Donaldsontól

A nedvesség méltó ellenfelére lelt
A Donaldson T.R.A.P. tartályszellızık összegyőjtik és eltávolítják a
tartályból a nedvességet, ráadásul úgy teszik mindezt, hogy a
szellızıt nem kell telítettség miatt cserélni, ellentétben a
szilikagéleket tartalmazó szuszogó-szőrıkkel, amelyek gyakori
cserét igényelnek.
A hidraulika- vagy kenıolajtartályunk könnyedén „lélegezhet” úgy,
hogy a T.R.A.P-ben csapdába kerülnek mind a víz, mind a
szennyezıanyag-részecskék, anélkül, hogy az korlátozná a levegı
mozgását.

A legjobb nedvesség-blokkoló
Fejlett részecskeszőrés és olajköd-leválasztás
T.R.A.P.TM – Thermally Reactive Advanced Protection
A víz a legkülönfélébb titkos utakon kerülhet a hidraulikus körbe – hacsak nem állítunk egy Donaldson
T.R.A.P. tartályszellızıt a rendszerünkbe.
A nedvességet a Donaldson T.R.A.P. tartályszellızı magába zárja. Gyakorlatilag olyan szinten veszi
ki a levegı nedvességét, hogy a relatív páratartalom szintje kb. 15 % körül marad. A T.R.A.P.
technológia azonnal reagál a hımérsékletben bekövetkezı változásra – magába zárja a nedvességet.
A T.R.A.P. tartályszellızık a beszívott levegı vízpáráját leválasztják és a kilégzı ciklusban a légkörbe
továbbítják azt. A szőrı folyamatosan megújítja vízfelvevı-képességét. A T.R.A.P. szellızık
visszatartják a nedvességet, elkerülve azt, hogy a szellızıt víz-telítettség miatt cserélni kelljen
ellentétben a szilikagéles technológiával, ahol rendszeres csere szükségszerő. A T.R.A.P. szellızık
nemcsak a nedvesség ellen védenek, hanem egy hatékony részecskeszőrı funkciót is ellátnak.
A hidraulika- vagy kenıolajtartályunk könnyedén „lélegezhet” úgy, hogy a T.R.A.P-ben csapdába
kerülnek mind a víz, mind a szennyezıanyag-részecskék, anélkül, hogy az korlátozná a levegı
mozgását.

T.R.A.P. technológia

Szilikagéles technológia

Élettartam

Hosszú élettartam (leválasztja a
nedvességet, megújítja minden
ciklusban a vízfelvevıképességét).

Rövid élettartam (a szőrıanyag
telítettsége folytán gyakori cserét
igényel).

Hatékonyság

Azonnal reagál a bekövetkezı
változásokra a hidraulikus körben,
sorompót képezve anélkül, hogy a
levegı áramlását akadályozná.

Az adszorpció megkezdése elıtt
hosszabb idıtartamra van
szüksége. Akadályozza a levegı
szabad áramlását.

Karbantartási költségek

Rövid karbantartás idı.

Hosszabb karbantartás idı.

Technológia

A T.R.A.P. technológia azonnal
reagál a hımérsékletben
bekövetkezı változásra – magába
zárja a nedvességet. A relatív
páratartalom szintje kb. 15 % körül
marad.

Az abszorbens szőrıanyag minden
ciklussal veszít felvevıképességébıl.

Szőrés

A legjobb nedvesség blokkoló és
részecskeszőrı technológia,
egészen 3 mikronos szőrési
finomságig 97 %-os hatékonyság
mellett, akár a szőrıfelület
hétszeresének megfelelı területen.

Kevésbé hatékony nedvesség
blokkoló és részecskeszőrı
technológia a kisebb szőrıfelület
okán.

Olajköd

Beépített koaleszcer-lépcsı.

Nincs olajköd-leválasztás.

Más elınyök

Nem fagy be télen.

Befagyhat téli körülmények között.

A nedvesség méltó ellenfelére lelt
Így mőködik
A Donaldson T.R.A.P.TM tartályszellızıje jelenleg a
piacon létezı egyetlen olyan szuszogó, amely szó
szerint „kiszedi” a vízpárát a beszívott levegıbıl és a
kifújó ciklus alatt a légkörbe távolítja azt.
A szőrı folyamatosan regenerálja, frissíti vízfelvevıképességét.

Belégzı ciklus (inhalálás)
1. Belégzés - vízpárás levegı
beszívása.
2. A T.R.A.P szellızı csapdába
ejti a vizet és a
szennyezıanyag-részecskéket,
csak száraz és tiszta levegı
kerülhet a tartályba.

Kilégzı ciklus (exhalálás)
3. A kilégzı ciklus alatt a szellızı
lehetıvé teszi az áramlási irány
megfordítását.
4. A kiáramló száraz levegı a
T.R.A.P.-ben a beáramlás során
összegyőjtött nedvességet
magával viszi és kifújja azt,
teljes mértékben regenerálva a
T.R.A.P. vízfelvevı képességét.

Kibıvített paletta
T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia
A Donaldson T.R.A.P szellızık a következı konfigurációkban szállíthatók:
-

ABS mőanyag-, nejlon- vagy mőgyanta-borítású fémkonstrukció;

-

NPT, BSP, UN menetek vagy bajonett-csatlakozás;

-

elektromos kijelzıs és anélküli opciók széleskörő alkalmazást tesznek lehetıvé.

T.R.A.P tartályszellızı-ajánlat
Cikkszám

Konstrukció

Csatlakozó

Max áteresztı
képesség
(cfm/lpm)

Kijelzı

Olajleválasztás

P566151

ABS

1” NPT

45 / 1274

P566156

ABS

bajonett
adapterrel

45 / 1274

nincs

igen

P564669

ABS

1” NPT

45 / 1274

elektromos

igen

P565616

ABS

bajonett
adapterrel

45 / 1274

elektromos

igen

P565857

epoxy/fém

¾” NPT

25 / 708

opcionálisan
mechanikus

igen

P565858

epoxy/fém

bajonett

25 / 708

nincs

igen

P566037

epoxy/fém

¾” BSP

25 / 708

nincs

igen

P566174 üvegszál/nejlon

9/16”-18UN

3 /85

nincs

igen

P567390 üvegszál/nejlon

3/8” NPT

3 /85

nincs

igen

P567392 üvegszál/nejlon

¼” NPT

3 / 85

nincs

igen

opcionálisan
mechanikus

igen

Standard

Fém

Mini

T.R.A.P. tartályszellızı-méretezés
Modell

Hidraulika-rendszer
(gal/l)

Kenıolaj-rendszer
(gal/l)

Külsı alkalmazás
(gal/l)

Standard

100/375

500/1875

250/938

Fém

40/150

200/750

100/375

Mini

4/15

20/75

10/38

T.R.A.P. tartályszellızı specifikáció
Standard P565616

Felülnézet

P566156
Kapható elektronos kijelzıvel
és anélkül

Fém

P565858

Mini

P566174
P567390
P567392

Felülnézet

Felülnézet

P564669 (opcionálisan mechanikus
kijelzıvel)
P566151 (kijelzı nélküli változat)

P565857 (3/4” NPT változat, opcionálisan
mechanikus kijelzıvel)
P566037 (3/4” BSP változat)

Mechanikus kijelzı készlet P566168
Alkalmas a P566151 és P56587 használatával*
*Szükség van egy átalakító közdarabra

Bajonett záras betöltı nyílás karimás beépítı készlettel
Minden típus bajonett záras T.R.A.P szellızıvel használnató
P566321

P563874

P563453

T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia
Leválasztja a nedvességet és a részecskéket a tartályból

Mőszaki jellemzık
Részecskeszőrés
Hatékonyan hajtogatott részecskeszőrı,
egészen 3 mikronos szőrési finomságig
97 %-os hatékonyság mellett.

Szervizciklus
Opcionálisan kapható mechanikus kijelzı
alapján illetve a kijelzı nélküli
változatoknál a csereciklus 6 hónap.

Mőködési hımérsékleti tartomány
-40°F - 200°F / -40°C - 93°C

Elektronikus kijelzı
Nyomáskülönbségre beállítva, pirosan
villogó fény jelzi a csere idejét. A kijelzı 1
PSID (6,9kPa) értéknél jelez.

Alacsony légellenállás
(lpm)

A kijelzı áramforrása: 3V-os CR2032-es
lítium elem.

Mechanikus kijelzı készlet
A készletet a tartály és a T.R.A.P.
szellızı közé kell beépíteni. Egyszerő
„nézz rá” felépítéső kijelzı, kézi
nullázással. Jól látható, vastag piros csík
jelzi, ha az eltömıdés mértéke eléri a
beállított értéket.
A kijelzı 20 mm/vízoszlop (5,0kPa)
értéknél jelez.

Figyelem!
Üzemanyaggal telített poros vagy gızös
környezetben ne használjunk elektromos
kijelzıt!

