MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

MTL 802 WD - PROFESSIONAL WET & DRY

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

XÂY DỰNG

BỘ PHẬN HÚT
Điện thế

V - Hz

230 - 50 1~

Công suất

kW

2,3

Áp suất

mmH₂O

2.500

Áp suất

mmH₂O

2.500

Lưu lượng khí

m³/h

360

Đường kính ống vào

mm

80

Độ ồn (EN ISO 3744)

dB(A)

76

BỘ LỌC
Loại bộ lọc

SẢN XUẤT RƯỢU

Túi

Diện tích - Đường kính

cm²-mm

8.000 - 420

Cấp lọc

IEC 60335-2-69

Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L

Chất liệu

VỆ SINH

Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 3

COLLECTION UNIT
Hệ thống xả
2 đông cơ by-pass làm việc độc lập

Bộ phụ kiện tiêu chuẩn

Nhỏ gọn và tiện di chuyển

Bộ lọc kép cho chất lỏng (PPL + lọc bọt)

Discharge hose for liquids

Lý tưởng để hút một lượng lớn chất lỏng

Dung tích thùng chứa

Ống xả
lt

80

Kích thước

cm

53x59x100h

Khối lượng

kg

40

DUNG TÍCH

BỘ PHẬN HÚT
Sức hút được cung cấp bởi hai động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và
được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.

BỘ LỌC
Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.
Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn
khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.

COLLECTION UNIT
Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và
được trang bị bánh xe chống dầu và phanh.
Chất lỏng được hút có thể được thải ra nhờ một ống xả được đặt ở phía sau máy hút bụi
dạng lỏng.
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