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AIR 201 - LUCHT AANGEDREVEN

KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIEËN

KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIEËN

Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie

Geïntegreerd filterreinigingssysteem

Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde
scheidingscycloon

Volledige stalen constructie

Vacuümmeter om verstopping van het filter
te detecteren

Ontworpen voor stofafzuiging zandstralen

Heftruckinlaten inbegrepen

ZUIGUNIT

Luchttoevoer l / min 2.500

Luchttoevoerdruk bar 6

Ø Luchttoevoerslang mm 10

Max. onderdruk mmH₂O 5.000

Max. luchtdebiet m³/h 590

Inlaat diameter mm 50

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A) 76

FILTER UNIT

Filtertype Patroon

Oppervlakte - diameter cm²-mm 36.000 - 560

Materiaal - efficiëntie IEC 60335-2-69 Polyester - ANT M

Reinigingssysteem Zelfreinigend

OPVANG UNIT

Afvoersysteem

Capaciteit lt 200

VOLUME

Afmetingen cm 77x68x198h

Gewicht kg 110



ZUIGUNIT
De afzuiging wordt verzorgd door een venturi perslucht aangedreven afzuigeenheid,

beschermd in een sterk stalen chassis, dat ook geluidsabsorberend materiaal bevat om

lawaai tijdens het onderhoud te minimaliseren. De afzuiging is ontwikkeld door een venturi

type geventileerde afzuigeenheid, beschermd in een massieve stalen kop, met

geluidsabsorberend materiaal dat lawaai tijdens onderhoud minimaliseert.

De kop omvat een drukmeter en een vacuümmeter om het verstoppen van het filter te

detecteren.

FILTER UNIT
Het antistatische polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een

groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.

Het filter is uitgerust met een halfautomatisch reinigingssysteem dat door de operator

wordt gebruikt. Een pneumatische cilinder schudt het sterfilter door een verticale

schudbeweging die ervoor zorgt dat stof en afval van het filter worden losgemaakt. Op

deze manier kan de operator onbeperkt beslissen wanneer hij de stofzuiger uitschakelt en

het filter reinigt. De stofzuiger is uitgerust met een compressor die de autonomie van de

machine garandeert.

OPVANG UNIT
De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen

van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik

op ruwe oppervlakken.

Geïntegreerde vlinderklep voor afvoer

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

OPTIES
ATEX Z22 CERTIFICERING


