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DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK
THE WORLD OF EXTRACTION

MOBEX F - 24 a MOBEX F - 48
originální ESTA odsávací metoda – kompaktní provedení a malý zastavěný
prostor – silný výkon a vysoký odsávací efekt – účinnost – příznivé provozní
náklady – universálnost v nasazení – variabilní příslušenství – snadná obsluha a údržba – velká životnost filtrů – mobilní provedení – vysoká flexibilita –
odsávací modul je umístěný za filtrem – výkonný ventilátor – vhodný zejména
ve strojírenství
Určení:
Mobilní odsávací a filtrační zařízení pro odsávání dýmů vznikajících při svařování z jednoho nebo
více pracovišť. Vhledem k velkému odsávanému objemu lze odsávat i velké objemy dýmů. Odsátý
dým je filtrován na filtračním segmentu s účinností 99,9 % a následně vrácen do výrobního prostoru.

Charakteristika:
- automatické čištění filtrů patří do standardní výbavy
- před a za filtrem je v provozním stavu nepřetržitě měřený tlak.
Dosáhne-li rozdíl tlaků definovanou hraniční hodnotu, nebo
Když je zařízení vypnuto, sepne automaticky JET čištění,
přičemž jsou filtry zbaveny od zachycených prachů.
Polyesterové antistatické filtrační patrony s dlouhou dobou
životnosti (při normálním zatížení až 5.000 provozních hodin),
která zaručuje velmi nízké provozní náklady. Stroje jsou vyroben podle Evropské směrnice ATEX 95.

Rozsah použití:
- v jednosměnném i nepřetržitém provozu
- svařování všech kovů
MOBEX F – 48
Zvláštnosti:
- kompaktní provedení
- nízká hlučnost
- čistitelné filtrační vložky
- dlouhá životnost
- manipulace pomocí VZV
- automatické čištění filtrů
- pohodlné vyprazdňování

Typ filtru:
Filtrační patrony, antistatické "M" (W2 nebo W3).

MOBEX F – 48

Flexibilní, mobilní
varianta

Parametry / Typické modifikace
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* Čistý odsávací výkon na nasávacím hrdle.

