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Boxair Basic
Boxair Basic

Nazwa kodowa:
Boxair
Basic - mobilny filtr kasetowy
Opis:

• powierzchnia filtracyjna 6,7 m²

303101540

wentylator
0,75 kW - 1 faza
Jednostanowiskowy •filtr
mobilny przeznaczony
do
doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana
jest praca ciągła odciągu.
Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do doraźnych prac
warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła odciągu.

902,5

Konstrukcja standardowa:
-wentylator promieniowy o mocy 0,75 kW - 1 faza
-trzy stopnie filtracji
Konstrukcja
standardowa:
-wskaźnik zużycia
wkładów filtracyjnych
-licznik czasu pracy urządzenia
• wentylator promieniowy o mocy 0,75 kW - 1 faza
kółka skrętne
• -dwa
trzy stopnie
filtracji
malowana proszkowo
• -stalowa,
wskaźnikspawana
zużycia obudowa
wkładów filtracyjnych
-uchwyt
na
przewód
zasilający
• licznik czasu pracy urządzenia
• stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
• uchwyt na przewód zasilający

Parametry:

Parametry:

519

522
584,8

535

przepływ nominalny:
950 m³/h
up to 1200 m³/h
Wydajność:
powierzchnia filtracyjna:
6,7 m²
6,7 m²
Powierzchnia filtracyjna:
waga:
65,5 kg
84 kg
zasilanie:
1 xWaga:
230V / 50Hz
230V/ 50Hz
Zasilanie:
moc silnika:
0,75 kW
0,75 kW
Moc
prąd znamionowy:
5 Asilnika:
3,4 A
Prąd znamionowy:
Ramię samonośne:

Akcesoria i opcje:

Akcesoria
i opcje:
- 301101506
ramię samonośne Oskar 1620P, zasięg 2m,
wlot ssawki
315mm
• ramię
przewodowe
Econ 1620P, zasięg 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
- 301101534
ramię Econ
przewodowe
1620P, 3zasięg
2m,
• ramię
przewodowe
1630P, zasięg
m, wlot
ssawki Ø315 mm
wlot ssawki 315mm

584,8

541,8

Części zamienne:
• filtr kasetowy F9
• filtr pośredni M5
• prefiltr
•Części
kółko skrętne
z hamulcem 80
zamienne:
• kółko stałe 80
-241.491 Filtr główny F9
-241.492 Filtr M5
-241.493 Filtr G2
-242.151 Kółko skrętne z hamulcem
-242.152 Kółko stałe

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:
A = 555

H

B = 585
Sposób pakowania i rozmiar kartonu:

A

A

B

H = 905

= 66,5 kg
Awaga
= 800
B = 1200
H
H = 1050
Wszystkie wymiary podane są w mm.
waga = 99kg
B

Menegon Sp z o.o.
Wszystkie
wymiary
podane
są wPolska
mm
Mokry
Dwór 6C,
80-021
Wiślina,
tel.: +48 58 3012838, fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl,
Menegonwww.menegon.com.pl
Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl
projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają
ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent
zastrzega
sobie
prawo
do wprowadzania
konstrukcyjnych
bez
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
Dokument tenzmian
oraz zawarte
w nim projekty,
wcześniejszego
uprzedzania.
dane techniczne,
a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają
właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

