odsávací systém BOFA

FumeKART

Výrobky spoloènosti BOFA - patria k svetovej špièke v oblasti
technológií odvodu splodín vznikajúcich napr. pri laserovom
oznaèovaní, 3D tlaèi, technologických procesoch v strojárskom,
elektronickom priemysle, ale aj pri ïalších výrobných
operáciách v rôznych odvetviach.

FumeKART je viacúèelový mobilný systém odsávania prachu a
dymu pre široké spektrum aplikácií.
Odsávacie zariadenie FumeKART je urèené na filtráciu prachových
èastíc, spór, plesní, pár rozpúšadiel a iných zneèisujúcich látok z
pracovného prostredia.
FumeKART je nenároèný na ovládanie a udržiavanie v prevádzkovej
èinnosti, ve¾kou výhodou je jeho prenosnos.
Mobilný odsávaè pár poskytuje užívate¾ovi flexibilitu a istotu vysoko
výkonnej filtrácie.
Štandardne je v ponuke zahrnutá funkcia - indikátor stavu filtra, spolu
s trojstupòovou filtráciou (predfilter, HEPA a plynový filter).
Ideálny je pre laserové aplikácie, ruèné spájkovania, výrobu šperkov,
laserovú depiláciu a ve¾a ïalších aplikácií.
FumeKart je dostupné v dvoch modeloch - priemer odsávacieho
ramena 75 a 100 mm. Zároveò sú v ponuke rôzne rozmery a tvary
odsávacej kupoly a to pre obidve ramená.

FumeKART - odsávacia a filtraèná jednotka je vysoko výkonné zariadenie.
Splodiny vznikajúce pri prevádzke sú odsávané systémom BOFA FumeKART cez filter pevných èastíc, zachytávajúci ažšie èastice a
následne postupuje kontaminovaný vzduch do HEPA uhlíkového filtra, kde sa vyèistí od mikroèastíc a následne v plynovom filtri aj od
organických èastí. Vysoká efektivita tohto filtra zabezpeèuje èisté, bezpeèné a nekontaminované pracovné prostredie.
Štandardné vlastnosti:
- trojstupòová filtrácia (predfilter/HEPA/plynový)
- LED indikátor stavu filtrov aj s výstrahami
- nízka hladina hluku
- digitálna regulácia prietoku vzduchu

Volite¾né príslušenstvo:
- senzor VOC (prchavých organických látok)
- rôzne možnosti ramena a odsávacej kupoly
- široká ponuka náhradných dielov (filtrov)

Pohyb vzduchu cez filtre zariadenia FumeKART:

Chemický filter

Ve¾ké èastice
sú zachytené v predfiltri

HEPA filter (vysoko úèinný
filter vzduchových èastí)
Predfilter

Malé èastice
sú zachytené vHEPA filtri

Èistý vzduch
Kontaminovaný vzduch

Neutralizovanie zápachu v chemickom filtri

Èastice

Technická špecifikácia
1 - Displej stavu filtrov/odsávaèa
2 - Hlavný vypínaè
3 - Rameno odsávaèa - model 75 alebo model 100 mm
4 - Vstup pre napájanie
5 - Uzatváracie klipsy
6 - Vstupný otvor pre kontaminovaný vzduch
7 - Výstupný otvor vyèisteného vzduchu .
8 - Držiaky na uchytenie veka
9 - Uzamykate¾né otáèavé kolieska

TECHNICKÉ DÁTA:
Rozmery:
Konštrukcia skrine:
Prietok vzduchu / tlak:
Vstupné napájanie:
Hladina hluku:
Hmotnos:
Úèinnos pre filtra:
Úèinnos filtra:

Èísla náhradných dielov:
840 x 475 x 550 mm
povrchovo upravená oce¾
3
380 m /h / 100mbar
230V 50/60Hz
< 64dB
54 kg
95% pri 0,9m
99,99% pri 0,3m

Predfilter:
A1030167
Kombinovaný / GAS filter:
A1030166
VOC monitoring 100 / 75 mm
L3324A0004 / L3224A004
typ ramena 75 mm:
- odsávací nádstavec priemeru 75 mm
- 200 mm kovová kruhová kupola
- 420 x 320 priesvitná kupola
- 380 mm priesvitná kruhová kupola
typ ramena 100 mm:
- 350 mm kovová kruhová kupola
- 500 mm priesvitná kruhová kupola
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