Tekniska data

Centralutsuganläggning
CENTAB BF-serie
Vakuumsystem BFCENTAB´s BF-serie för lätt till medeltungt stoft
anpassas enkelt efter varje användares specifika behov. Aggregaten är som standard utrustade med automatisk start/stopp på ventilerna
och kombinerar därför drifts- och totalekonomi
samtidigt som de är mycket användarvänliga.
Några korta fakta:
• Frekvensstyrd fläkt med olika vakuum- och
luftflödeslägen ger ökad användarvänlighet
genom lägre ljudnivåer samt minskad energiförbrukning.
• Fläkt-/motorpaketet är monterade på ett
avvibrerat chassie.
• Helt underhållsfri konstruktion.
• Bullerdämpat motorskåp tillverkat i pulverlackerad stålplåt.
• Servicelucka i fronten.
• Gnistsäker aluminiumfläkt.
• Låg ljudnivå, ca 65 dB(A).
• Låga drifts- och underhållskostnader.
• Kan placeras utomhus under väderskydd.
Funktionsbeskrivning System BFCENTAB´s flödesreglerade BF-system reagerar via en tryckgivare på vakuumet i sugledningen
och reglerar sedan automatiskt fläktens hastighet
via en frekvensomformare. Det ger ekonomisk och
mjuk gång samt lägre strömförbrukning, då fläkthastigheten alltid är rätt.
Vid ”normalläge” går anläggningen på förvalt undertryck via frekvensomformaren. Finns det extremt luftkrävande utsug kopplas dessa direkt till
högfartsläget.
Vid ”städläge” arbetar anläggningen konstant på
högfartsläget. Den stoftbemängda luften leds in i
filterenhetens inloppskanal där lufthastigheten
dämpas och partiklarna grovavskiljs till spånsäcken. Resten fastnar i filtret varvid den renade
luften går via fläkten ut ur lokalen.

Användningsområden
Fläktenheterna är pga sitt höga luftflöde och flera
vakuumlägen extra lämpliga vid:
• Punktutsug från stationära maskiner där
olika vakuumlägen behövs (bandsågar, slipmaskiner etc).
• Centraldammsugning av lätt och medeltungt stoft (trä-, plast-, pappersdamm etc).
• Flera samtidiga användare.
• Kan kombineras med CENTAB´s värmeväxlare för att minska värmeförluster och
undertryck i lokalen.
Några exempel på användningsområden:
•
•
•
•
•
•

Träslöjdsalar
Snickeriverkstäder
Ortopedverkstäder
Grafisk industri
Laboratorier
Plastindustri
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CENTAB vakuumsystem BF•
•
•
•
•
•
•

Motorkylning genom separata kylluftsintag.
Gnistsäker aluminiumfläkt.
Servicelucka i fronten.
Bullerdämpat fläktskåp.
Underhållsfri konstruktion.
Tillverkat i pulverlackerad stålplåt.
Inloppsdiameter: 160 mm. Utloppsdiameter: 125
mm.
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