odsávací systém BOFA

PrintPRO Universal

Odsávací systém pre oznaèovacie zariadenia a priemyselné prevádzky s popisovaním.
Výrobok spoloènosti BOFA - PrintPRO Universal je navrhnutý špeciálne pre inkjetové tlaèiarne nasadené v priemyselných
prevádzkach. Unikátne vlastnosti umožòuju úèinne zachyti a odstráni širokú škálu rozpúšadiel charakteristických pre
tento typ prostredia, vrátane MEK, ketónov, ozónu z UV aplikácií.
BOFA PrintPRO Universal - odsávací systém pre tlaèiarenske prevádzky - ako napr. ve¾koformátová tlaè, priemyselné
atramentové kódovanie a dooznaèovanie (CIJ) vo výrobných prevádzkach (atramentovo - solventové, UV) a ïalšie
aplikácie s použitím farieb, lakov a tmelov vytvrdzujúcich pomocou UV žiarenia.
Štandardné vlastnosti:
- senzor VOC (prchavých organických látok)
- automatické snímanie napätia (90-257 V)
- uhlíkový filter s predåženou životnosou
- špeciálny uhlíkový systém pre zachytenie výparov
- nízka úroveò hluku
- malé rozmery
- uzavretá kompaktná skriòa umožòuje
umiestnenie v rámci tlaèovej jednotky
- uzamykacie kolieska odsávacej jednotky
- povrchovo upravená odsávacia jednotka
- digitálne regulovanie rýchlosti
- ukazovate¾ stavu filtrov

Volite¾né príslušenstvo:
- vzdialené 24 V Start/Stop rozhranie, ovládané z tlaèového stroja
- svetelná signalizácie výmeny filtra
- skladaný vstupný filter
- ukazovate¾ stavu filtrov
- ESD odsávacia hadica
- tlmiaci box pre tichý reži pre kancelárske prostredie s možnosou
odsávania mimo budovy

Pohyb vzduchu cez filtre
pokles rýchlosti
vïaka rozpínavosti

Chemický filter

malé èastice
sú zachytené v HEPA filtri

HEPA filter
Èistý vzduch
Kontaminovaný vzduch

Technická špecifikácia
1 - digitálny regulovate¾ rýchlosti
2 - On/Off hlavný vypínaè
3 - ukazovate¾ stavu filtrov
4 - vstup pre napájací kábel

TECHNICKÉ DÁTA:
Rozmery:
Konštrukcia skrine:
Tlak prietoku vzduchu:
Vstupné napájanie:
Hladina hluku:
Hmotnos:

5 - uzatvárací mechanizmus
6 - otvory na uchytenie
7 - vstupné otvory pre odsávaciu
hadicu (32 mm/38 mm/100 mm)

8 - výstupný otvor
9 - kolieska s brzdou
10 - volite¾ný tlmiaci box s mrežou
11 - volite¾ný tlmiaci box s otvorom

625 x 355 x 520 mm
kovová - povrchovo upravená
380 m3/h (96 mbar)
230 V 50/60 Hz
< 63 dBA
50 kg
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