Tryktab over udsugningsarme
pa
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Vejledende tryktab over nye udsugningsarme,
målt ved monteret arm i normal position

8 meter
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3 meter

Ø 160

Anbefalet luftmængder

8 meter

Ø 160 fra 700 til 1.200 m3/h.
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Ø 200 fra 1.200 til 1.700 m3/h.
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Euro-Vent udsugningsarm type ENVIRON
ENVIRON 5000 Ø 160 og Ø 200 mm. tilslutning
ENVIRON udsugningsarm fra 2 til 8 meter
2m

 oduler i 1 og 2,5 meter stykker for forlængelse
M
af eksisterende arme.

3m

Udsugnings-tilbehør
Udskiftelig sugetragt for længde-sug ved f.eks.
ophæftning, længde-svejs eller afdunstning.

4m

Udskiftelige emhætte for udsug over f.eks.
euro-paller.

ENVIRON 5000

Slangeforlænger med magnetfod for udsugning
i tanke og store konstruktioner.

5m

Flytbar sugepanel for slibe- og afdunst-udsugning
ved emner.

5,5 m

Øvrigt tilbehør
Montagesøjle for frit stående placering.
Energispareudstyr.
Lovpligtige alarmer.

6,5 m

7,5 m

Øvrigt udstyr
Filter for støvfiltrering.
Ventilatorer.
Komplette ventilations-løsninger.

8m

Komplet som vist på tegningen,
dog excl. 90˚ bøjning.
Andre dimensioner fås på forespørgsel
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Frisk luft til industrien

Udsugningsarme med mange
funktioner og finesser

Et godt arbejdsmiljø
giver de bedste resultater

Pantograf med gasdæmpere
der sikrer en stabil arm

Standardarm kan forlænges op til 8 meter

Funktionel opbygning
Environ udsugningsarme er opbygget
over parallelle profiler med gasdæmpere. Gasdæmpere sikrer, at sugetragten
forbliver i den ønskede position.
Længder
Environ udsugningsarme fås fra
2 meter og op til 8 meter. Vægkonsol,
udlæggerarme på 1 og 2,5 meter samt
pantograf, er de primære dele. Ud fra
disse kan armen umiddelbart forlænges
eller gøres kortere.
Skal der arbejdes inde i en tank, på
stålkonstruktioner, eller andre svært
tilgængelige steder, kan der monteres
en slangeforlænger på f.eks. 4 meter
med sugetragt og magnetfod.
Udskiftelige sugetragte
Der kan monteres mange forskelige
typer sugetragte på armen uden brug
af værktøj. Sugetragten kobles af og
på med en snapkobling.

Tilbehør der monteres med
snapkobling på udsugningsarm

Lav luftmodstand med
minimalt støjniveau

Udskiftelige emhætter for udsug
over f.eks. euro-paller

Fleksibelt drejeled (360°)

God driftsøkonomi og lang levetid
Environ udsugningsarme har glatte
rør monteret ovenpå bæreprofiler og ved
alle bevægelige led en kraftig slange
med stålspiraler. Dette sikrer et minimalt
tryktab og et lavt støjniveau.
Alle bevægelige dele er samlet med
pasbolte. Mellem de enkelte led
er monteret vedligeholdelses-frie
bøsninger. Samlet giver dette en
stabil udsugningsarm, der er nem
at betjene for operatøren.

Udskiftelig sugetragt for længde-sug ved f.eks
ophæftning, længde-svejsning eller afdunstning

Montagesøjler
Til fritstående montage af udsugningsarmene kan der leveres montagesøjler.
Energispareudstyr
Udsugningsarmene kan leveres med
manuelt betjent spjæld ved sugetragt,
eller med motorspjæld, der kan
betjenes af automatik indbygget
i et standard CE-stik.
Slangeforlænger med magnetfod, for udsugning
i tanke og ved store konstruktioner

Snapkobling		
Motorspjæld for automatisk
styring. Denne funktion giver
en markant energibesparelse

Fleksibelt drejeled med
tætsluttende spjæld

Flytbar sugepanel for afdunst- og
slibe-udsugning ved emner

