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KemJet
Obj.č.: 99 880 0407

Technické údaje
Filtr

Celková filtrační plocha 60 m²

Základní údaje

Odsávací výkon 6000 m³/h

Výška Variabilní

Rozměr filtračního zařízení 1.413 x 1.413 x 2.110 mm

Rozměr vyfukovací jednotky 1.670 x 730 x 760 mm

Hmotnost odsávací a 
filtrační

630 kg

Hladina hluku 900 kg

Výkon motoru 4 kW

Napěťová soustava 3 x 400 V / 50 Hz

Jmenovitý proud 7.8 A

Hladina hluku 65 dB(A)

Doplňkové informace

Typ ventilátoru Radiální ventilátor, řemenový pohon

Trysky 10 x 200 mm

Délka sacího potrubí 6000 mm

Nástěnná montáž (sada) 99 8103 465

Podpěry (sada) 99 8103 468

Vzdálenost dosahu 
vzduchové trysky

ca. 30 m

Oblast použití
• Dílny, v kterých není možné bodové odsávání

• Doplněk k systémům bodového odsávání

• Okolní prostředí s proměnlivými zdroji prachu a 
kouře

• U velkých obrobků nebo pracovišť vzdálených 
daleko od sebe

Přednosti
• Nastavitelný rozvod čerstvého vzduchu na 

pracovišti díky vysoce výkonným tryskám 
přestavitelným o 30 stupňů

• Nekontaminované shromažďování prachu s fixací 
sběrné prachové nádoby stlačeným vzduchem

• Trvalý provoz bez přerušení s automatickým 
čištěním filtru řízeným tlakovým spádem

• Různé výšky vyfukování možné díky proměnlivým 
délkám trubek

• Nižší emise hluku díky mimořádně nízké hladině 
zvuku

• Minimalizace nákladů na topení díky zpětnému 
vedení vzduchu

• Jednodušší a rychlejší montáž

• Komfortní obsluha s inteligentním ovládáním 
pomocí dotykového displeje s diagnostickým 
systémem

Charakteristika
• Automatické čištění filtru, řízené tlakovým spádem

• Filtrační patrony KemTex® ePTFE

• Sběrná prachová nádoba s pneumatickým 
zvedacím zařízením

• Vysoce výkonné trysky přestavitelné o 30 stupňů

Dodatečné vybavení
• Automatická likvidace prachu – DustEvac

• Externí zapnutí/vypnutí

• Kontrola vzduchu AirWatch

• Sada podpěr

• Sada pro montáž na stěně
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