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Wall-Flex
Wall-Flex stationair vervangbaar filter
Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof
direct bij de bron worden afgezogen voordat deze
worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door
de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezonde
werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage
aan de machines en de schoonmaakkosten zullen
verminderd worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm
licht en makkelijk te gebruiken is.
Plymoth is hiervoor de beste keuze.
Stof en damp
Het Wall-Flex filter is ontworpen voor gebruik in
combinatie met de Flexi afzuigarmen. Met een
filterefficiency tot 99,9% is de Wall Flex geschikt voor
het filteren van bijvoorbeeld lasdampen, slijpstoffen
etc. De schone lucht wordt zonder warmteverlies
gerecirculeerd in de ruimte.

Een compacte totaaloplossing
De Wall-Flex is uitgevoerd in poedergecoat plaatstaal
met een sterke wandsteun. De ventilator kan direct
boven op de Wall-Flex worden gemonteerd en de
Flexi afzuigarmen
(1,5-5 mtr.) kunnen er direct onder worden
gemonteerd. Langere afzuigarmen moeten onder de
Wall-Flex worden bevestigd en luchttechnisch worden
aangesloten. De Wall-Flex kan ook op een centraal
afzuigsysteem worden aangesloten.
De afmetingen zijn: 540 x 470 x 635 mm. (hxbxd).
Het gewicht: 40 kg. (zonder ventilator).
De afmetingen zijn: 870 x 500 x 700 mm. (hxbxd).
Het gewicht: 59 kg. (met ventilator).
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Type

Art.nr.

Wall-Flex filter met 14 m2 filter patroon
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase 230V
Vervanging filterpatroon 14 m2
Houder voor actief kool filtermat
Actief kool filtermat voor de Wall-Flex (per 10 stuks)
Flexi afzuigarm 1,5 m inclusief wandbevestiging
Flexi afzuigarm 2 m inclusief wandbevestiging
Flexi afzuigarm 3 m inclusief wandbevestiging
Flexi afzuigarm 1,5 m, flens montage
Flexi afzuigarm 2 m, flens montage
Flexi afzuigarm 3 m, flens montage

P-026
P-013
P-015
P-160
P-085
P-107

Art.nr.
Ø 160 mm

Art.nr.
Ø 200 mm

P-006
P-007
P-008
P-051
P-052
P-053

P-142
P-143
P-144
P-056
P-057
P-058

DS-PL-Ply-WallFlex-20151230

Vervangbaar filterpatroon
De filtratie gebeurd in twee stappen; voorafscheiding
van grove deeltjes en filtratie van fijne deeltjes met
een vervangbaar filterpatroon. Het vervangen is
makkelijk en neemt maar een paar minuten in beslag
vanwege het toegangspaneel aan de voorzijde.
Als accessoire is een actiefkoolstof filter voor het
reduceren van gassen leverbaar.
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