
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

AIR 201 - AIR POWERED

GỐM SỨ

GỐM SỨ

Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm

Ống xả chất lỏng

Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.

Kết cấu hoàn toàn bằng thép

Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc

Xử lý bụi phun cát

Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng

BỘ PHẬN HÚT

Lượng khí cần cung cấp l / min 2.500

Nguồn khí nén yêu cầu bar 6

Ø Ống cấp khí mm 10

Áp suất mmH₂O 5.000

Lưu lượng khí m³/h 590

Đường kính ống vào mm 50

Độ ồn (EN ISO 3744) dB(A) 76

BỘ LỌC

Loại bộ lọc Hình hộp

Diện tích - Đường kính cm²-mm 36.000 - 560

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

Hệ thống làm sạch Hệ thống SELF-CLEAN

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả

Dung tích thùng chứa lt 200

DUNG TÍCH

Kích thước cm 77x68x198h

Khối lượng kg 110



BỘ PHẬN HÚT
Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa

các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc

BỘ LỌC
Bộ lọc hộp mực polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bề mặt

bộ lọc lớn và ngăn ngừa sự tắc nghẽn của bộ lọc.

Bộ lọc được trang bị hệ thống làm sạch bán tự động được vận hành bởi người sử dụng. Một

xi lanh khí nén lắc bộ lọc khiến bụi tách rời ra khỏi bộ lọc hình sao. Bằng cách này, người

vận hành sẽ có thể vệ sinh mà không cần tắt máy hút bụi. Máy hút bụi được trang bị máy

nén để đảm bảo hệ thống vệ sinh có thể hoạt động độc lập.

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.

Van bướm tích hợp để xả

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.
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CHỨNG NHẬN ATEX Z22


