DC AirCube 500 luftrenser
Dustcontrols luftrenser DC AirCube 500 er designet til både at være slidstærk og nem at betjene. DC AirCube 500 er lavet i rustfast stål for at
modstå skader. Ventilatoren er en radial-ventilator, som opbygger et højt
undertryk. Dette sikrer en høj og konstant ydeevne (luftmængde) gennem
hele ﬁlterets levetid. DC AirCube 500 er udstyret med 2-trins hastighedsregulering, ﬁltervagt med lysindikering og 230 V-udtag.
DC AirCube 500 er mobil og kan placeres direkte ved opgaven. Den kan benyttes med udsugning i hele endens areal eller reduceres med en tragt, så
der kan tilsluttes rør/slange Ø125 mm. Afkastet er Ø125 mm og kan enten
ledes tilbage i lokalet (recirkulation) eller tilsluttes rør/slange og føres ud af
bygningen.
DC AirCube 500 har to ﬁltertrin. Første ﬁltertrin er et forﬁlter monteret
udvendigt på maskinen, hvilket gør det nemt at skifte. Andet ﬁltertrin er en
plisseret HEPA-ﬁlterpatron, ﬁlterklasse H-13, som sikrer tilbageholdelse af
selv de allerﬁneste røg- og støvpartikler.
Anvendelse
Dustcontrols luftrenser DC AirCube 500 er velegnet som supplement til
punktudsugning, når mængden af spredte forureninger er stor. DC AirCube
500 benyttes ofte i bagerier og på tømrerværksteder, men er et oplagt valg
alle steder, hvor støvbelastningen ønskes reduceret.
Tekniske data
Forsyning:

230 V, 1-faset, 50 Hz

Vægt

13 kg

Mål (H x B x L)

380 x 340 x 495 mm

Indløb

300 x 300 mm eller Ø125 mm

Udløb

Ø125 mm

Strømforbrug, max.

210 W

Luftmængde, max.

500 m3/t, med åbent ind- og udløb

Negativt tryk, max.

400 Pa.

Udskilningsgrad

HEPA 13, i henhold til EN 1822-1

Lydniveau *)

Lav hastighed 45 dB(A), høj hastighed 65 dB(A)

*) Lydniveau i 1,6 m højde og 1 m afstand i henhold til DIN EN ISO 3744 i fri luft ved maksimal luftgennemstrømning.

Tilbehør

Tragt til indløb
til slangetilslutning

Slange

Spændbånd

Loftmontage-beslag

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer
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