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Nazwa
kodowa:
Boxair M2
Boxair
M2 - cassette
filter unit for two arms
Opis:

• main filter cassette 17 m2
• fan 2,2 kW, 50 Hz, 3-phase, 400 V
Mobilne, dwustanowiskowe urządzenie filtracyjne przeznaczone do
doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła
odciągu.
Mobile filter unit
for suchych
sporadicnause
where therespawania,
is no need
of constant
Filtrowentylacja
pyłów
stanowiskach
cięcia,
exhaust operation
for two
workstations.
szlifowania,
przesypywania
i innych
(z wyjątkiem żrących i
agresywnych chemicznie oparów i gazów).
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Konstrukcja standardowa:
- dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy i wkład
kompaktowy F7
Standard construction:
- łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
- pełna
mobilnooeć
- 4 kółka
skrętne
• aluminum
impeller
2,2 kW
fan unit
- stalowa,
spawana
obudowa malowana proszkowo
• two stage
filtration
- współpraca
ze stojącymi ramionami samonooenymi
• filter indicator
Oskar
serii 160
• heavy
duty welded and powder coated construction
- wentylator
promieniowy
• power cord
holder o mocy 2.2kW
• two Ø160 mm inlets

Parameters:

: airflow:
Parametry
nominal

2000 m³/h
main dilter surface:
17 m²
Wydajność: do 2000 m^3/h
weight:		
90 kg
kg / 50Hz
Masa:
power supply:
3 x100
400V
3 kW
x 400V/ 50Hz
Zasilanie
motor
power: standardowe:2,2
2,2kW
rated current: Moc silnika:4,55
A

Prąd znamionowy: 4,7 A

Akcesoria i opcje:
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Accessoriesramię
and options:
- 301101506
samonośne Oskar 1620P, zasięg 2m,
wlot
ssawki 315mm
• Oskar fume arm 1620P, reach 2 m , hood inlet 315 mm
- 301101508
ramię
1630P,
3m,
• Oskar fume
arm samonośne
1630P, reachOskar
3 m, hood
inletzasięg
315 mm
wlot
ssawki
315mm
• Econ
fume
arm HA1620P, reach 2 m, hood inlet 315 mm
• Econ fume
arm HA1630P,
reach
3 m, 1620P,
hood inlet
315 mm
- 301101534
ramię
przewodowe
ECON
zasięg
2m,
wlot ssawki 315mm
- 301101536 ramię przewodowe ECON 1630P, zasięg 3m,
wlot
ssawki
315mm
Spare
parts:
•
•
•
•

cassette filter F9
metal mesh pre-filter
swivel caster with brake 80
fixed caster wheel 80

Części zamienne:

1

- 241.640 Filtr kompaktowy F7
- 242.207 Filtr metalowy
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The method of packing and carton sizes:
A = 650

H i rozmiar kartonu:
B = 720
Sposób pakowania
A

B
H

A

624

B

H = 1138
waga = 90 kg

A = 800
B = 1200
H = 1200
All dimensions are given in mm.
waga brutto = 115 kg

Menegon Sp z o.o.
Wszystkie
wymiary
podaneWiślina,
są w mm
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All rights
reserved. This document
inlcuding constructional and
technical information as well as Oskar Air Products, Menegon and
czystepowietrze.pl trademarks and brand names are law protected
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
and
are property of Menegon Sp.o.o.
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.

