DRAFTMAX

Az alsó és hátsó elszívású
munkaasztal hatékonyan szívja
el a füstöt és a port

HATÉKONYAN SZÍVJAEL A
HEGESZTÉSI FÜSTÖT ÉS A
CSISZOLÁSI PORT?

A Plymovent DraftMax alsó és hátsó
elszívásúmunkapadja biztonságos
és hatékony munkahely. Ez egy
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A készülék belsejében a szűrés két
ovális szűrőbetéten keresztül történik,
amelyek teljes felülete 52 m2. Ezek
nagy felületet fednek le, ami hosszú
lter élettartamot eredményez. Ez
kevesebb karbantartást jelent, és
csökkenti a teljes üzemeltetési költséget.
Ha a recirkuláció engedélyezett (a
helyi előírásoktól függően), HEPAkészlet is hozzáadható. A recirkuláció csökkenti a külső levegővel
történő szellőztetés szükségességét.
A drágán fűtött vagy hűtött levegő a
műhelyben marad, így csökkennek
mind az általános és műszaki költségek, mind a működés környezetre
gyakorolt hatása.
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KÖNNYŰ KEZELÉS

PLUG & PLAY MODELLEK
■ DraftMax Basic
Ez a készülék könnyű és közepes
hegesztési és csiszolási tevékenységekhez
ajánlott. A nagy szűrőfelületnek köszönhetően a szűrő hatékonysága magas, az

R E ND SZ E RS Z I NT Ű
M E G O LDÁS

■ DraftMax Eco
Ez a modell rendelkezik beépített szikrafogóval, de nem tartalmaz szűrőbetéteket. A
DraftMax Eco alkalmas csatornahálózatba

üzemeltetési költségek pedig alacsonyak.

való bekötésre. Külső ventilátorhoz és

■ DraftMax Ultra

például a Plymovent SCS vagy MDB szűrő

Ez a készülék hasonló a DraftMax Basic

szűrő rendszerhez kell csatlakoztatni,
egységéhez.

készülékhez. Ezenkívül a tisztítás automatikusan elindul, amint a ventilátor kikapcsol. Lehetőség van továbbá automatikus
indító/leállító berendezés használatára is,
ami még egyszerűbbé teszi a készülék
kezelését. Ez az egység folyamatosan figyeli
a sűrített levegőt és a nyomáskülönbséget
az optimális elszívás biztosítása érdekében.

TULAJDONSÁGOK
Biztonságos: háromutas
szikrafogó.
Hatékony: erőteljes elszívás,
beépített ventilátorral.

Akülönböző opciók kombinációja az Ön igényeinek megfelelően javíthatja a DraftMax
elszívási hatékonyságát. A helyi előírások miatt egyes opciók kötelezőek.
Ajánlásokért és tanácsadásért forduljon a Plymoventhez.

		

Movement sensor
Munkahelyi megvilágítás

Hatékony: nagy szűrőfelület és
hosszú lter élettartam.

Hátfali elszívó készlet
Oldal panelek

Karbantartásbarát: elölről
végezhető.
Felhasználóbarát működés.
Alacsony zajszint:
Opciók akár 67 dB(A)-ig.
Downdraft és opcionális backdraft
kit a gyorsan felszálló füstökhöz,
például hegesztési füstökhöz..

KÓD MEGFELELŐSÉG
A DraftMax Basic és Ultra készülékek
az opciós HEPA-készlettel együtt IFA
W3 tanúsítvánnyal rendelkeznek a
DIN EN ISO 15012-1 (2005) európai
szabvány szerint. A W3 hegesztési
füstosztály azt jelenti, hogy a tanúsított
DraftMax egységek a magasan
ötvözött acélok hegesztésénél keletkező, > 30% nikkel- és krómtartalmú
részecskék leválasztására ajánlottak.

		

Kerék szett

Nem ábrázolt opciók: hátlap, plazmavágó munkarács, kimeneti
csatlakozólemez, hegesztőkábel-érzékelő és pormentesítő készlet.
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For over 45 years Plymovent has gained market leading
experience in the field of air cleaning. We not only have
extensive knowledge of the extraction and filtration of
welding fumes and oil mist in metalworking industries,
we are also specialised in the removal of vehicle exhaust
fumes.

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett

Az Ön meghatalmazott Plymovent forgalmazója:

levegővel. Olyan termékeket, rendszereket és
AC Plymovent Kft
2132 Göd
Pozsonyi u.15

T +36 27 530 300
E informaciokeres@plymovent.hu
I www.plymovent.hu

szolgáltatásokat kínálunk, amelyek biztosítják a
tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.
Tiszteljük a környezetet, és kiváló minőségű
termékeket szállítunk. Sok év alatt szerzett
szakértelmünk és az ügyfelek igényei iránti
őszinte elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy
pontosan azokat a megoldásokat kínáljuk,
amelyekre Önnek szüksége van.

A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra.

www.plymovent.com
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