Eliminator kropel wody typu JRR-86
Drift eliminator JRR-86 type

Nazwa

Name

Eliminator kropel wody typu JRR-86

Drift eliminator JRR-86 type

Typ

Type

Inercyjno - powierzchniowy

Inertial - surface

Charakterystyka

Characteristic

Eliminator kropel wody typu JRR-86 służy do wytrącania
kropel wody unoszonych w chłodni ponad strefę rozprysku.
Wykonany jest w kształcie prostopadłościennego bloku.
Blok składa się z elementów przestrzennych JRR-86
o zastrzeżonej geometrii kształtu oraz zatrzaskowych
elementów dystansowych.
Dane techniczne

Drift eliminator JRR-86 type eliminates water drops lifted up
into the cooling Tower above the splashing zone.
It is mode as a cubicoid block.
This block consist of a spatial elements JRR-86 type with
claimed geometry of shape and snapping spacers.

Technical Data

Materiał elementu
przestrzennego JRR-86
Materiał elementu dystansowego
Moduł dystansowy elementów
przestrzennych

folia PVC; 1,0 - 1,2 mm
PP (polipropylen)
40mm

Sprawność eliminacji kropel
wody
Liczba oporu aerodynamicznego
Ciężar brutto
Ciężar folii

94 - 98%
1,5
8,1 - 9,3 kg/m²
5,9 - 7,1 kg/m²

Parametry bloków

Material of spatial element JRR86 type

PVC foil ; 1,0 - 1,2 mm

Material of snapping spacer
Distance between spatial
elements
Eliminator efficiency
Factor of air resistance
Gross weight

PP (polypropylene)

Weight of foil

5,9 - 7,1 kg/m²

40mm
94 - 98%
1,5
8,1 - 9,3 kg/m²

Block parameters

Folia PVC
Ilość elementów przestrzennych
JRR-86
Wymiary
a)
b)
Ciężar
a)
b)
Pojedynczy element JRR – 86
a)
b)

1,0 mm
15 sztuk
długość/ szerokość/
wysokość/ pow. rzutu
2490/ 650 /195 mm =
1,618m²
2385 /650 /195 mm =
1,550m²
całkowity/ folia PVC/
element dystansowy
13,10/ 9,55 /3,55 kg
12,70 /9,15 /3,55 kg
ciężar/ powierzchnia rzutu
0,637 kg/ 0,4855m²
0,610 kg/ 0,4651m²

PVC foil
Number of spatial elements
JRR-86

1,0 mm
15 pcs

Dimension
a)
b)
Weight

length / width / surface of
projection
2490/ 650 /195 mm =
1,618m²
2385 /650 /195 mm =
1,550m²
total/ PVC foil/ spacers

a)
b)
Single element JRR-86 type
a)
b)

13,10/ 9,55 /3,55 kg
12,70 /9,15 /3,55 kg
weight/ surface of projection
0,637 kg/ 0,4855m²
0,610 kg/ 0,4651m²

