
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

TC500 SR - OIL AND CHIPS

CƠ KHÍ

Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không
cần bảo trì, làm việc liên tục

Kết cấu hoàn toàn bằng thép

Tiết kiệm chi phí bằng cách tái sử dụng dầu
và chất nhũ tương

Lọc hỗn hợp dầu, chất làm mát và mạt kim
loại từ máy công cụ

Bơm xả kèm theo

Bộ lọc cặn dầu

Bơm cao áp vệ sinh thùng chứa dầu

Dễ dàng vận chuyển bằng xe nâng

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế V - Hz 400 - 50

Công suất kW 4

Áp suất mmH₂O 2400

Lưu lượng khí m³/h 420

Độ ồn (EN ISO 3744) dB(A) 72

BỘ LỌC

Loại bộ lọc Bộ lọc vành đai mô

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả Đi kèm bơm

Dung tích chứa (chất lỏng) lt 500

Dung tích chứa (chất rắn) lt 75

Tốc độ xả l / min 200

Thiết bị phao nổi Có

Máy dò mức cho động cơ tự động cắt Có

DUNG TÍCH

Kích thước cm 94x180x130h

Khối lượng kg 400



BỘ PHẬN HÚT
Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó

được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như

hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt

động liên tục.

BỘ LỌC
Bộ lọc giấy tách cặn dầu và đưa cặn vào thùng chứa bởi hệ thống bọc bộ lọc

COLLECTION UNIT
Thùng chứa có bánh xe dễ dàng tháo rời khỏi máy và hệ thống nghiêng xử lý mảnh vụn

hoặc cặn dầu một cách tiện lợi.

Thùng chứa chính với dung tích 500L (chất lỏng) được trang bị cảm biến mực nước. Ngoài

ra, 1 máy bơm 3 pha được tích hợp để xả thải và bơm cao áp để vệ sinh thùng chứa.

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


