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Stationaire
Lasrookafzuiging

Art.nr. Beschrijving
P-560 CF-Eco - 1,1kW / 1Phase / 230V / 50Hz
P-561 CF-Eco - 1,1kW / 3Phase / 400V / 50Hz
P-541 Polyester fijn filter
P-544 HEPA-Filter
AK-002 Actief Koolfilter

CF-Eco jet-pulse Stationair 1,1 kW Persluchtgereinigd
CF-Eco
Het CF-Eco filter is ontworpen voor gebruik in combinatie 
met de Flexi afzuigarmen. Met een filterefficiency 
tot 99,9% is de CF-Eco geschikt voor het filteren van 
lasdampen, fijn stoffen. De schone lucht wordt zonder 
warmteverlies gerecirculeerd in de ruimte.

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 d.m.v. het 
toegangspaneel aan de voorzijde. Het overige zeer fijne 
stof indien aanwezig, kan worden afgescheiden door een 
HEPA filter. HEPA filter is optioneel.

Jet-Pulse filterreiniging
De Jet-Pulse filterreiniging zorgt ervoor dat de afzuiging 
optimaal blijft. De filterreiniging reinigt het patroon in 
enkele minuten. Na het reinigen kan de lade in de unit 
geleegd worden, en is de CF-Eco weer klaar voor gebruik.

HEPA filter & Actief Koolfilter
CF-Eco kan worden uitgerust met een HEPA-filter als 
accessoire wanneer het wordt gebruikt voor roestvrijstaal 
lassen/solderen en/of met een Actief Koolfilter voor het 
filteren van dampen en geuren.

Een compacte totaaloplossing
De CF-Eco is uitgevoerd in poeder gecoat plaatstaal. De 
aanzuig zit aan de bovenzijde van de kast. De CF-Eco kan 
op een centraal afzuigsysteem worden aangesloten.
De afmetingen zijn: 1305mm x 500 x 595 mm. (hxbxd).
Het gewicht: 85 kg.
De luchthoeveelheid is 2000 m3/h
Het geluidsniveau is 70 dB
Filteroppervlakte is 14m2


