
Punktutsug för svetsrök högvakuumsystem

Vi levererar punktutsug för 1 eller upp till 20-talet svetsarbetsplatser
där man är i behov av rökutsug från svetspistoler.

Vi levererar kompletta system med:

- Rörsystem för högvakuum
- Automatspjäll eller manuella spjäll
- Anslutningsslangar till slangpaket för svetspistoler
- Sidokanalfläktar upp till 25kW och 2500m³/h.
- Radialfläktar upp till 45kW och 4000mm³/h.
- Patronfilter i olika storlekar med automatisk filterrensning
- Automatik som frekvenstyrning och tryckgivare.

Med rätt utvald styrautomatik, filter och fläkt erhåller Ni ett säkert 
och väl fungerande punktutsugsanläggning utan dyra framtida 
serviceåtaganden.
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Sidokanalfläktar monterade på eget gummidämpat
golvstativ eller i eget ljudisolerat bullerhus.

Tryckgivare och frekvenstyrningar från välkända 
leverantörer.

         Spjäll och rörsystem för högvakuum

 Patronfilter i olika storlekar utrustade med BIA-klass     
 USGC antistatiska filter, ( alum. coated ) speciellt
 avsedda för svetsrök. Max undertryck: 350mbar.



Patronfilter E-4500, E-5500, E-7500
Ett robust patronfilter som innehåller 1, 2 eller 4 filterpatroner. Den har en inbyggd pre-separator och är 
försedd med Eurovacs unika tryckluftsrensningssystem. Dammuppsamlingen sker i ett 50L stoftkärl eller 
kan som tillval utrustas med rotorslussutmatning. 

Användningsområden:

E-4500 är speciellt lämplig för små luftmängder och för mindre stoftmängder i punktutsugsanläggningar till 
handslipmaskiner, svetspistoler och mindre bearbetningsmaskiner. ( 1500m³/h )

E-5500 är speciellt lämplig för mindre stoftmängder i punktutsugsanläggningar till handslipmaskiner, 
svetspistoler och mindre bearbetningsmaskiner. ( 3000m³/h )

E-7500 är speciellt lämplig för mindre stoftmängder i punktutsugsanläggningar till handslipmaskiner, 
svetspistoler och mindre bearbetningsmaskiner. ( 6000m³/h )

Filtren är också lämpliga som högvakuumfilter i centraldammsuganläggningar där fint stoft förekommer. 

Speciella Egenskaper:
Filtren lämpar sig för slussmontage och big bag montage för kontinuerlig utslussning av dammet. 
Filtren kan dessutom användas upp till ett vakuum på  35.000 Pa som standard.
Filtren kan levereras till Atex zon 22. 
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      Modell E-4500                Modell E-5500              Modell E-7500

         Bilden visar exempel på  modell
             E-4500 med rotorslussutmatning              


