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        Separare sigura pentru
Separatoarele umede, cum sunt denumite in termeni tehnici sunt utilizate pentru separarea prafului de gaze. Acestea realizeaza
Separatoarele umede - cele din otel inoxidabill (V2A/V4A) cat si versiunile din GRP - sunt recomandate pentru materiale care
Electricitatea statica este disipata in siguranta cu ajutorul carcaselor si rotilor care sunt conducatoare de electricitate. Apoi
Pentru volume mici de particule extrase, va recomandam NA 35 tip D1 sau tip WSP construit din GRP, in timp ce pentru volume

NA 35 Tip WSP cu motor

Avantajele NA 35
● Carcasa GRP
● Usor de schimbat intr-un alt tip de aspirator:

  Sistem modular
● Usor de curatat
● Separare sigura a prafului
● Testat si aprobat pentru siguranta

● pentru praf exploziv
● pentru colectarea prafului de aluminiu conform

       ZH 1/32 si instructiunile 12.98 ale "Precious and
       base metals professional association"

● Stingerea in conditii de siguranta a surselor de
      aprindere
● Racirea gazelor fierbinti
● Neutralizarea prafului exploziv

NA35-D1 NA35-WSP

Carcasa GRP GRP
Capacitate lichid (ltr) 35-65 35-65
Conectare (mm) 50 50
Lungime (mm) 850 830
Latime (mm) 520 520
Inaltime (mm) *) 1.025 1.012
Inaltime (mm) *) 1.275 1.262
Inaltime (mm) *) 1.230 1.220
Inaltime (mm) 1.480 1.470
Putere motor pana la7.5kW la 460m3/h

*) cu motor exterior



substante periculoase
  separarea particulelor de praf de gazele brute intr-un lichid si le neutralizeaza in siguranta.
 produc praf adeziv, exploziv sau sunt predispuse a genera scantei, deasemenea pentru lucrul cu plastic,cauciuc,ceramica si meatal.
particulele vor forma un namol care este colectat, sau in functie de tip, poate fi chiar evacuat prin furtun.
mari este nevoie de NA 250 in varianta din otel inoxidabil sau din otel normal.

NA 35 tip DS 1 - pentru motor exterior NA 35 tip WSP - pentru motor exterior



Solutia speciala
Separatoarele NA 250 tip II and tip III sunt adecvate pentru separarea particulelor uscate si umede ,fierbinti, incinse si
explozive din apa, ulei sau alte lichide.
Separatoarele NA 250 type III sunt adecvate pentru separarea particulelor umede, fierbinti, incinse sau a prafului
exploziv din apa, ulei sau alte lichide.
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Oferim consultanta de specialitate si solutii practice pentru orice aplicatie !

ATENTIE ! Separarea aluminiului sau magneziului este permisa doar cu respectarea standardelor "BGR 204"
       sau "BGR 109".

● Carcasa: Otel obisnuit sau otel inoxidabil.
● Diametrul rotilor: 125 sau 200mm
● Capacitate apa : 75 liters
● Lungime: 975mm fara filtru rezidual

Lungime: 1,410mm cu filtru rezidual
● Inaltime: 990 - 1,095mm fara filtru rezidual

Inaltime: 990 - 1,300mm cu filtru rezidual
● Latime: 580mm
● Doar pentru varianta III ecran de vizualizare turbulenta
● Tip "AM" (pentru separare aluminiu sau magneziu )

este disponibila doar ca tip III.
● Toate separatoarele umede sunt disponibile cu un

sistem electronic de urmarire a nivelului de umplere.

NA 250 tip III fara filtru rezidual cu carcasa din otel inox NA 250 type III cu filtru rezidual si carcasa de otel
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