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140/160
HO 123009

H3
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Reststaubgehalt
0,1 mg/m3
sicher eingehalten
(Holzstaub)

HO
123008

Mobilne urządzenia
odciągowe
2,2 kW (IE3)
GS/H3 certyfikowany

PL

ODPYLACZ

Vacumobil 140/160
Większa wydajność, mniejsze zużycie.
Największe bezpieczeństwo.
Innowacyjne odpylacze mobilne Vacumobil 140/160
firmy HÖCKER POLYTECHNIK ustanawiają
całkowicie nowe standardy w zakresie odciągania
obrabiarek do drewna i filtrowania powietrza.
Zachwycają wieloma nowościami w zakresie
wydajności energetycznej, rozmiaru urządzenia,
właściwości mocy oraz uniwersalnych możliwości
zastosowania.
Wnętrze obudowy optymalne pod kątem technologii strumienia
oraz seryjne napędy energooszczędne (IE3) umożliwiają
większą moc zasysania i mniejsze zużycie prądu. Vacumobil
gwarantuje w ten sposób bardzo ekologiczną i energooszczędną
eksploatację. Oczywiście wszystkie modele zostały sprawdzone
przez stowarzyszenie zawodowe według GS-H0 07. Praca
odbywa się wyłącznie z materiałem filtra posiadającym certyfikat BG oraz znak badania H3/GS.

Vacumobil VT 140/160
▪▪ Do ustawienia w pomieszczeniu roboczym również w
przypadku wybuchowych mieszanek pyłu i powietrza oraz
podczas przebiegów procesów z przerwami roboczymi, w
których środki filtrujące są delikatnie czyszczone metodą
wibracji, bez konieczności stosowania sprężonego powietrza.
▪▪ Separacja pyłów i wiórów w stabilnych pojemnikach odbędzie
się za pomocą włożonego worka foliowego

Ilustracja dolna:
Króciec ssawny o średnicy 140 mm można zdjąć
i podłączyć rurociąg 160 lub wąż odciągania.

Ilustracja dolna:
Vacumobil VT 140/160 z silnikiem
energooszczędnym 2,2 kW (IE3)

Pewne bezpieczeństwo
Vacumobil można posadowić w miejscu pracy bez
żadnych innych dodatkowych środków bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Urządzenie dostarczane do
Państwa jest w pełni przygotowane do podłączenia do
zasilania i wyposażone we wtyczkę z przełącznikiem
faz. Standardowo montowany, wysokiej klasy system
sterowania SPS zapewnia jego automatyczny rozruch
i w pełni bezpieczną pracę. Sygnał do automatycznego
uruchomienia poprzez zastosowanie cewki indukcyjnej bądź poprzez wykorzystanie sygnału od obrabiarki
jest seryjnie możliwe.

▪▪ Separator wstępny ze średnicą

▪▪ Odzyskiwanie ciepła dzięki systemowi

przyłączeniową 140 lub 160 mm

obiegowemu powietrza z akustyczną
osłoną ochronną
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▪▪ Sterownik ze stycznikiem
▪▪ Solidny i ergonomiczny



▪▪ Z kablem gumowym i

  

zamiennikiem faz



  

▪▪ Napęd energooszczędny
2,2 kW (IE3)



▪▪ Mocny i ergonomiczny zbiornik z
włożonym workiem foliowym
▪▪ Większa objętość
użytkowa, dłuższy okres
eksploatacji

▪▪ Stabilny kanał wyrównywania
podciśnienia

▪▪ Stabilne kółka i rolki kierowane

▪▪ Utrzymuje worek foliowy

w jakości przemysłowej

niezawodniew zbiorniku

Zalety
▪▪ Dozwolone ustawienie w obszarze roboczym

 

(w zależności od rodzaju pyłu)
▪▪ Niska zawartość pyłu resztkowego < 0,1 mg/m³ (H3) wg TRGS 553
▪▪ 100-procentowe wykorzystanie energii cieplnej dzięki recyrkulacji
powietrza
▪▪ Duża pojemność napełniania z ruchomym zbiornikiem
▪▪ Niewielka wysokość poniżej 2 m (wysokość na środku króćca



ssawnego: 1,5 m)
▪▪ Sterownik, seryjnie z automatycznym układem włączania
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(styk bezpotencjałowy)

 

▪▪ W przypadku pyłów St1 nie jest konieczne rozprężanie powietrza
▪▪ Materiał filtra z certyfikatem BG (stopień separacji 99,95 %)
▪▪ Niewielkie zużycie energii i duża moc odciągania



▪▪ Napęd w klasie wydajności IE3

  

▪▪ Automatyczne oczyszczanie

140 mm lub 160 mm

Silnik-moc znamionowa

2,2 kW / 400 V / 50 Hz (IE3)

Powierzchnia filtracyjna

ca. 7 m2

Wydajność nomin. (Vnom)

1.100 m3/h przy otworze zasysającym 140 mm

Wydajność maksym. (Vmax)

1.950 m3/h przy otworze zasysającym 160 mm

Podciśnienie przy Vnom

**

ca. 2.800 Pa

Podciśnienie przy Vmax**

ca. 1.500 Pa

Pojemność zbiorników

ca. 175 litrów

Poziom hałasu

< 73 dB(A)

*

Wymiary (L x B x H)

1.418 x 1.012 x 1.990 mm

Waga

ca. 350 kg

Oczyszczanie

metodą wibracji

Sterowanie zasuwani

serienmäßig (potentialfreier Kontakt)





Średnica króćca odciągu



  

Vacumobil VT 140/160

*

**

mierzona zgodnie z unijną dyrektywą maszynową wg warunków dot.
pola fali bieżącej w odległość i 1m i wysokości 1,6 m od urządzenia
stan urządzenia w momencie dostawy/odbioru przez klienta.
Rękawy filtrujące nowe - bez narostu.
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