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RVS/INOX Muller Drums met vlakke bodem
Overzicht vaten & accessoires voor hoogwaardige toepassingen
Dekselvaten (Pharmadrums) in RVS:
RVS vaten voor preparatie, stockage en transport
van vaste stoffen: poeders, granulaten etc
(Zgn. Deckelfass, Open Top Drum of Lidded Drums)
Deksel met food-grade dichting en spanring
Materiaal: RVS (INOX) 304 & INOX 316L)
Volumes: van 1.5 Ltr tot 350Ltr
Diameters: van ND130 tot ND600
(Alle gangbare pharma-diameters beschikbaar)
Afwerking: mat geslepen of Hoogglans gepolijst
Lasnaden volledig weggewerkt

Bouwwijze & mogelijkheden:
De basisvorm is een volledig vlakke RVS cilinder.
Het Volume wordt bepaald door diameter en hoogte:
Wij voeren een aantal standaard diameters die algemeen gebruikt worden in de industrie, maar uiteraard zijn andere diameters ook verkrijgbaar.
Onderaan wordt een standaard bodem ingelast,
De bovenrand wordt omgekruld voor veiligheid en soliditeit en
deze vormt tevens de zitting ring waarin het deksel (of een
trechter) perfect past.
In de wand kunnen eventueel ribbels ingeperst worden. Deze
zijn niet meer nodig voor de stevigheid maar kunnen nuttig
blijken wanneer de vaten mechanisch behandeld worden
Lasnaden en aanzetten worden vlak geborsteld.
Optioneel kan het vat gepolijst en geslepen worden (Ra < 0,6
µm) en lijkt daarna uit 1 stuk staal gemaakt.
Voor Pharmaceutische toepassingen wordt tevens aangeraden
om de omgekrulde bovenrand helemaal dicht te lasssen. Deze
en andere opties maken het vat volledig GMP conform
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Wat heeft u precies nodig?
De belangrijkste gegevens en afmetingen zijn:
- Staalsoort:
AISI 304 (DIN 1.4301) of 316L (DIN 1.4404)
- Diameter (ND): 130, 160, 170, 200, 240, 250, 280, 315, 320, 360, 375, 400, 440, 450,
480, 520, 560, 600 (andere op aanvraag)
- Volume:
van 1,5 Ltr tot 350Ltr
- Hoogte:
hoogte vat alleen & vat met deksel
Afmetingen zijn belangrijk:
Hetzelfde volume is vaak in 2 of meer standaard diameters verkrijgbaar: bijvoorbeeld: 20Ltr
vat (DF) is beschikbaar in ND280 en ND320.
Kies bij voorkeur voor de afmeting die belangrijk voor u is:
Heeft u weinig hoogte ter beschikking (bijvoorbeeld in een rek), dan kunt u beter kiezen
voor ND320 want dan heeft u 283mm hoogte t.o.v. 359mm voor een vat ND280. Anderzijds
kan de breedte van groter belang zijn (bijvoorbeeld bij transport in een palletbox) en dan
gaat u voor ND280.
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Lay-out tekening 0pen-Top Drum

Afwerkingsdetails Rand, Bodem, Deksel
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Deksel, Silicone-dichting & spanring
Bij een dekselvat hoort een geprofileeerd deksel, een
dichting en een spanring waarmee het vat luchtdicht
afgesloten wordt. Deze 3 componenten worden als kit
bij het vat meegeleverd of zijn individueel te bestellen.
Materialen:
De spanring wordt uit RVS 304 vervaardigd omdat dit
beter bestand is tegen trekkrachten. De spanring is
nooit in contact met het product.
Dichtingen zijn standaard in food-grade silicone. Voor
bijzondere toepassingen zijn andere materialen op
aanvraag beschikbaar

Uitvoering, afwerkingsdetails & accessoires
Alle vaten kunnen uitgerust worden met een
aantal beschikbare accessoires of gebouwd
naar uw specifieke eisen. Enkele voorbeelden zijn: handvat, ferrule, TriClamp, uitloop, kraan, aansluiting, stijgbuis, (HEPA)filters etc...
Zowel voor één prototype als bij een serieproductie kunnen wij op maat gemaakte uitvoeringen leveren.
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