
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

ZFR EV AP 560 PN 2,2kW 1/2D - INDUSTRIAL THREE PHASE

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

NHÔM

GỖ

Ống xả chất lỏng

Kết cấu hoàn toàn bằng thép

Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi

High filtration efficiency

Lưu lượng khí cao

Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi
khác

Xử lý bụi mịn bay trong không khí

Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt

Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên
trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài
thúng chứa

BỘ PHẬN HÚT

Vùng Atex 20 Ins - 21Out

Nhãn dán II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db

Điện thế V - Hz 400   50   3-

Công suất kW 2,2

Chỉ số bảo vệ thiết bị IP 65

Áp suất mmH₂O 280

Lưu lượng khí m³/h 1300

Đường kính ống vào mm 150

Độ ồn (EN ISO 3744) dB(A) 72

BỘ LỌC

Loại bộ lọc Hình hộp

Diện tích - Đường kính cm²-mm 106.000 - 560

Cấp lọc IEC 60335-2-69 Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M

Hệ thống làm sạch Hệ thống khí nén tự động

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả

Dung tích thùng chứa lt 100

DUNG TÍCH

Kích thước cm 78x85x250h

Khối lượng kg 125



BỘ PHẬN HÚT
Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.

BỘ LỌC
Bộ lọc hình hộp được tự động làm sạch bằng hệ thống làm sạch sử dụng dòng khí ngược.

Hệ thống này tự động hẹn giờ và điều chỉnh. Một máy nén được đặt trên khung phía sau

đảm bảo cung cấp đủ không khí khi cần thiết.

COLLECTION UNIT
Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng

công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.

TÙY CHỌN TH&ECIRC;M
CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC

TAY HÚT

THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX


