
Scruber umed 
tip NA 7-26



Recipient pentru lichide
carcasă din oțel inoxidabil

Cartușele filtrelor
clasa de praf H

Buton suplimentar
pornit/oprit

Ventilul de degazare

Tub de imersiune

Racord pentru aspirare

Role protectoare

Sită agitatoare

Mâner

Pârghie de deblocare 

Senzor nivel de 
umplere

Scruber umiditate/
carcasă din oțel 
inoxidabil

Carcasa din tablă 
de oțel

Controlul nivelului de
umplere/Geam de
vizitare

Panou de control/
afișaj clar



Mediul de aspirare este aspirat printr-un racord pentru aspirație în
scruberul umed. În recipientul pentru lichide se amestecă aerul, 

particulele de praf și lichidul. Particulele de praf sunt umezite de lichid
și se colectează ca un sediment în partea de jos a recipientului. 

Lichidul care este transportat de aerul pentru transport se aglomere-
ază în scruberul de umiditate din circuitul de aer pentru aspirație și 

picură în recipientul pentru lichide.

Restul particulelor de praf sunt separate în final în cele trei cartușe de 
filtrare din clasa de praf H. Adecvat pentru aspirarea, printre altele, 
a prafurilor explozive, prafurilor lipicioase sau cu potențial exploziv, 
reziduuri de pulbere combustibilă, explozibili, titan, prafuri de aluminiu 
sau magneziu.

Scruber umiditate carcasă
din oțel inoxidabil

z Buton suplimentar pornit/oprit lângă recipientul pentru 
lichide

z Supapă culisantă plată ca dispozitiv de siguranță
z Unitate de propulsie ușor de înlocuit datorită îmbinării 

cu fișe
z Componentele electrice sunt aprobate UL 

(conformitate cu cerințele de siguranță din America de Nord)

Dotare specială:
z  Role protectoare la toate cele 4 colțuri

z  Ștecherul circuitului alimentare poate fi selectat la dorința 
clientului

z  Egalizator de potențial cu funcție integrată = 
pornirea nu este posibilă fără conectarea ștecherului

Sită agitatoare cu mâner
pentru scoaterea cu 
ușurință a sitei

Oprirea recipientului 
pentru lichide la cărucior

Mai multă siguranță 
datorită supapei culisante,
care previne aspirarea 
fără sită

Cărucior din oțel inoxidabil
pentru extragerea simplă
și transportul în siguranță
al recipientului pentru 
lichide

z Afișare presiune diferențială
z Afișare presiune vid
z Monitorizare nivel de umplere
z Contor ore suflantă/stand by
z Selectare limbă: germană, engleză, spaniolă, franceză
z Posibilitate de evaluare a erorilor - optic și/sau acustic

Panou de control/afișaj



DIN EN 60335-2-69, 
Anexa AA

Carcasă
Recpient pentru lichide
Putere motor (kW)
Tensiune (volți)
Frecvența (Hz)
Consum de curent (A)
Presiune vid (mbar)
Presiune vid perioadă scurtă (mbar)
Volum de aer (m3/h) (măsurat cu un furtun de 3m)
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
Cartuș filtru clasa de praf H (m2)
Lungime x Lățime x Înălțime (mm) (Standard)
Lungime x Lățime x Înălțime (mm) (dotare specială)
Greutate (kg)
Clasa de protecție IP
Capacitate de stocare (litri)
Consum de apă (litri/ h)
Racord de aspirare (mm)

Tablă de oțel
Oțel inoxidabil
2,6 / 2,89
230 / 240
50 / 60
11,9 / 12,3
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