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TextFlow 12

Nástavec filtru cirkulujícího vzduchu pro bezpečnostní skříně, Typ: 1

Údaje o objednávce

Artikové číslo 981108 1

GTIN 4045197886316

Třída artiklu 96G

Popis

Provedení:
Filtrační nástavec HOLEX pracuje v režimu recirkulace a slouží k technickému odvětrání
bezpečnostních skříní HOLEX typu 90 (č. 981105 vel. 1200) dle DIN EN 14470-1 při skladování
hořlavých kapalin.
Díky bezhlučnému provozu je filtrační nástavec HOLEX pro nebezpečné látky ideální k použití
přímo v pracovním prostředí. Filtrační nástavec HOLEX pro nebezpečné látky reaguje na hrubé
partikulární znečištění (prach atd.) i na silné znečištění odvodu vzduchu uhlovodíkovými
výpary a plyny. Při odpovídajícím nasycení se pomocí světel LED zobrazí výstražné pokyny.
Vzduch odváděný ze skříně se díky integrovanému aktivnímu uhlíkovému filtru vyčistí od
uhlovodíkových výparů a lze ho tak vrátit do okolního vzduchu. Zvláštnost filtru spočívá v jeho
tandemové konstrukci. Je-li hlavní filtr nasycený, zajistí druhý integrovaný filtr dodatečné
zabezpečení na dobu cca 14 dnů.
Žádné znečištění okolního vzduchu díky téměř 100% odfiltrování všech výparů rozpouštědel –
ochrana zdraví zaměstnanců!
Norma:
· Tichá práce v režimu recirkulace.
· S integrovaným aktivním uhlíkovým filtrem v tandemové konstrukci.
· Pro hrubé partikulární znečištění a také silné znečištění odvodu vzduchu

uhlovodíkovými výpary a plyny.
· Téměř 100% odfiltrování všech výparů rozpouštědel.
Použití reklamní text:
Pro technické odvzdušnění bezpečnostních skříní HOLEX typu 90 (č. 981105) podle DIN EN
14470-1 při skladování zápalných tekutin.
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TextFlow 12Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Upozornění:
Pro zajištění bezpečného provozu by měl funkčnost filtračního nástavce HOLEX pro nebezpečné
látky kontrolovat podle návodu a zatížení vlastní odborný technik. V rámci této kontroly se musí
provést kontrola znečištění tandemového aktivního uhlíkového filtru. Ukazuje-li senzor nasycení
filtru s aktivním uhlím, nechte jej odborně vyměnit.
Výška: 210 mm
Šířka: 310 mm
Hloubka: 510 mm
Hmotnost: 14 kg

Technický popis

Hloubka 510 mm

Výška 210 mm

Hmotnost 14 kg

Šířka 310 mm

Vstup typu zástrčky F

Jmenovité napětí 85 - 264 V

Hladina akustického tlaku 35 dB

Příkon 0,13 A

Druh produktu Nástavec filtru cirkulujícího vzduchu

Příslušenství

Náhradní filtr pro nástavec filtru cirkulujícího vzduchu
bezpečnostních skříní HOLEX  Typ 1

981109 1
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