مجموعة شاشات ™)PNN( BRANDT™ PINNACLE

مصممة لـ ™ KING COBRA VENOMوKING
™ COBRA HYBRIDو™ KING COBRAهزازات
الصخر الزيتي

أقصى مساحة مفتوحة غير فارغة ( )NBOAلزيادة القدرة على معالجة التدفق.
تستخدم مجموعة شاشات الصخر الزيتي الهزاز PINNACLEإطاراً متقدما ً وتصميم
لوحة داعمة ،مجتمعة مع لوحة القماش السلكي المنشأة خصيصا ً لفصل المواد
الصلبة المحفورة الضارة بكفاءة وفعالية مع زيادة سائل الحفر ألقصى قدر من خالل
وضعه .صممت مجموعة شاشات  PINNACLEلتناسب كل مجموعات هزازات
الصخر الزيتي  COBRAو KING COBRAو .LCM-3Dكل مجموعة شاشات
 PINNACLEهي  API RP 13Cالمتوافقة.

المميزات

الفوائد

توفر القمم الطويلة المدعومة بالبالستيك  %38مساحات مفتوحة غير فارغة أكثر من الشاشات
المسطحة من  BRANDTو  *%14أكثر من الشاشات المستبدلة للمنافس *Pyramid

زيادة القدرة على معالجة التدفق للحد األقصى

تصميم مدعوم إلطار الشاشة

نقل الطافة المُحسّن من سلة الهزاز إلى قماش الشاشة

األختام الفردية حول محيط الشاشة

تقليل تجاوز السائل للحد األدنى

متوافق مع )ISO 13501( API RP 13C

يضمن منتج متسق ويلبي توقعات العمالء حول العالم

*بنا ًء على اختبار طرف ثالث.
*تعد  Pyramidهي عالمة تجارية مسجلة لشركة معدات .Derrick
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مجموعة شاشات ™)PNN( BRANDT™ PINNACLE

مجموعة شاشات  PNNلمجموعة  COBRAوهزازات الصخر الزيتي LCM-3D
رقم API

 D100بالميكرون

المواصلة kD/mm

المساحة المفتوحة غير الفارغة

6VNMNATE080

80

194.83

2.008

7.43 ft2 / 0.69 m2

رقم القطعة
6VNMNATE100

100

164.50

1.657

7.43 ft2 / 0.69 m2

6VNMNATE120

120

136.44

1.529

7.43 ft / 0.69 m

6VNMNATE140

140

112.92

1.378

2

7.43 ft / 0.69 m

6VNMNATE170

170

95.22

0.971

7.43 ft2 / 0.69 m2

6VNMNATE200

200

80.14

0.752

7.43 ft2 / 0.69 m2

6VNMNATE230

230

68.30

0.653

7.43 ft / 0.69 m

2

2

2
2

2

6VNMNATE270

270

56.45

0.544

2

7.43 ft / 0.69 m

6VNMNATE325

325

42.56

0.434

7.43 ft2 / 0.69 m2

2

لمزيد من التوضيح بخصوص وضع عالمة شاشة  API RP 13Cوشاشات  APIاألخرى المتوافقة ،يرجى االتصال بممثل  BRANDTالمحلي.

المواصفات واألبعاد
الشبكة المتاحة

PXL

توافر PXL API

325 ،270 ،230 ،200 ،170 ،140 ،120 ،100 ،80

قطع نقطة المدى PXL

( 42.56 µ - 194.8 µبناء على  APIالمختارة)

مساحة مفتوح غير فارغة PXL

7.43 ft2 / 0.69 m2

األبعاد

 49بوصة  25 xبوصة  2.25 xبوصة ( 1250ملم  635 xملم  57 xملم)

الوزن

 33رطل ( 15كجم)

درجة حرارة التشغيل القصوى*

 °212فهرنهايت ( °100مئوية)

*تعتمد أقصى درجة حرارة التشغيل على تركيب المواد الكيميائية لسائل الحفر .يمكن لبعض اإلضافات ،مثل الجليكول ،أن يكون لها تأثير سلبي على مادة الختم والتصاق التركيبة بالغراء وتسبب فشل
سابق ألوانه.
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