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Előnyök:


A szűrőház erős acéllemezből készült fém váz erősítéssel ellátva



A portálca kerekekkel ellátva





Centrifugális ventilátor elektromos motorral, karimával ellátva
CE által jóváhagyott rendszer
BIA teszt tanúsítvány az elhasznált szűrő patronokhoz
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III. Szakasz

A termék leírása



A szűrőház erős acéllemezből készült fém váz erősítéssel. Szűretlen és
szűrt levegő bemeneti és kimeneti nyílásokkal ellátva. Az ellenőrző fedél
az automatikus szűrőtisztítás ellenőrzésére szolgál, valamint hozzáférési
nyílással rendelkezik a behelyezett szűrőpatronokhoz.Ezek poliészter
anyagból készültek, hajtott formában, szűrőfelületük 8 vagy 14 m².



A por tálca kerekekkel van ellátva,így tisztítás alkalmával könnyű
eltávolítani.



Centrifugális ventilátor elektromos motorral, karimával ellátva, valamint
a ventilátor motor egysége a szűrőház tetején helyezkedik el – a motort a
karimába erősítik csavarokkal a szűrőházhoz, és hangszigetelő burkolat
veszi körül. A szűrőpatronok automata tisztításának berendezése egy
forgó rendszer időzített kapcsolószerkezettel ellátva, valamint úgy van
beállítva, hogy a szűrőkazettákat egymást követően 30 perces
időközönként tisztítsák meg. Az időzített kapcsolórendszer szintén
állítható más időintervallumokra szükség esetén.



A szűrőpatronok tisztításához szükséges sűrített levegő tartály térfogata
40 liter. A sűrített levegő fogyasztás kb. 50 de liter / perc.



Minden 7,5 kW-nál nagyobb szűrőberendezésnek egy csillag delta
kapcsoló van beépítve a vezérlődobozba integrálva.A szűrőrendszer
minden speciális részletét egyenként továbbítják. Ugyanakkor
tanácsadást ajánlunk a szűrőrendszer tekintetében az Ön igényeinek
megfelelően. A rendszer CE-jóváhagyással rendelkezik. Továbbá BIA teszt
tanúsítványt kap az elhasznált szűrő patronokhoz.

IV. Szakasz

Modellek méretei

Sűrített levegő

Motor teljesítmény

Szűrő felület

3

1.000 m

0,55 kW

8 m2

2.200 m3

1,1 kW

14 m2

3.300 m3

2,2 kW

14 m2

4.000 m3

4 kW

56 m2

5.000 m3

7,5 kW

84 m2

7.500 m3

11 kW

84 m2

10.000 m3

15 kW

112 m2

15.000 m3

2 x 11 kW

224 m2

17.500 m3

26 kW

168 m2

20.000 m3

2 x 15 kW

196 m2

30.000 m3

3 x 15 kW

336 m2
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Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat
Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor
a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy
hallgatólagos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak
a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és
kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és
ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és
károkért.
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