
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

DHV 45 AF TANK - ALTO VUOTO

LUYỆN THÉP

NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Máy hút bụi chuyên dụng

Máy bơm điện mạnh mẽ

Hiệu suất và độ bền cao

Bộ lọc hiệu quả cao

Hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động

Dễ dàng vận hành

Dễ dàng vận chuyển thùng chứa bằng xe
nâng

Hệ thống van xả

Độ ồn thấp

Hệ thống tự hành

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế V - Hz 400 - 50

Công suất kW 45

Chỉ số bảo vệ thiết bị IP 55

Áp suất mmH₂O 5000

Lưu lượng khí m³/h 2300

Đường kính ống vào mm 140

BỘ LỌC

Loại bộ lọc 30 khớp nối

Diện tích - Đường kính cm²-mm 160.000 - 120

Cấp lọc IEC 60335-2-69 Ant Polyester - M PTFE

Hệ thống làm sạch Tự động

Phụ bộ lọc bụi an toàn

Tiết diện lọc cm² 70.000

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa lt 800

DUNG TÍCH

Kích thước cm 168x160x291h

Khối lượng kg 2550



BỘ PHẬN HÚT
Bộ phận hút được trang bị động cơ chân không với rotor 3 cánh có khả năng tạo ra lực hút

và lưu lượng khí cao.

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.

Bảng điều khiển được thiết kế đặt trên máy và điều khiển từ xa.

BỘ LỌC
2 bộ lọc ống hoạt động liên tục và luân phiên đảm bảo hiệu quả lọc và chống bụi tối đa

Hệ thống làm sạch bộ lọc hẹn giờ tự động bằng khí nén. Nguồn khí nén làm sạch được

cung cấp bởi 1 máy khí nén đặt trên máy

COLLECTION UNIT
Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.

Thùng chứa bụi tháo rời có thể được vận chuyển dễ dàng bằng xe nâng

Thùng chứa bụi có thể được làm sạch an toàn và nhanh chóng bằng hệ thống đòn bẩy

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài

TÙY CHỌN TH&ECIRC;M
CÁP NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM


