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Pode ser acionado por mola com mecanismo de bloqueio.

A aspiração de fumos de escape  é especialmente construída
para retirar gases de escape de carros e camiões.

O tambor robusto é feito de chapa de aço galvanizado.

Suporte de montagem e laterais são pintados a pó.

O mecanismo de corda é fornecido com uma paragem fácil.

A aspiA aspiração de fumos de escape são feitos para montagem
na parede ou no teto.

Braços de suspensão, 2-8 m, estão disponíveis para maior
alcance.

O carretel é destinado a mangueiras com diâmetro de 100mm,
125mm e 150mm.

O carretel de mangueira é fornecido com um ventilador
ou conectado ao sistema de ou conectado ao sistema de ventilação existente para
a tomada externa.

Aspiração de fumos com tambor, largura 475/650/1000/1250 mm         Art. Nr.
Aspiração de fumos com tambor, largura d. 475 mm. Mangueira d. 100-150 mm       P-569
Aspiração de fumos com tambor, largura d. 650 mm. Mangueira d. 100-150 mm       P-254
Aspiração de fumos com tambor, largura d. 1000 mm. Mangueira d. 100-150 mm       P-441
Aspiração de fumos com tambor, largura d. 1250 mm. Mangueira d. 100-150 mm       P-442
Mangueira aspiração  d. 100 mm                    P-490
Mangueira aspiração d. 125 mmMangueira aspiração d. 125 mm                    P-491
Mangueira aspiração d. 150 mm                    P-492
Suporte de montagem do ventilador para a aspiração de fumos           P-033
Ventilador P-Max 1300/0,37 kW / trifásico 230V/380-420/50Hz/440V/60Hz        P-011
Ventilador P-Max 2100/0,75 kW / trifásico 230V/380-420/50Hz/440V/60Hz        P-12
Ventilador P-Max 2100 Turbo /0,75 kW / trifásico 230V/380-420/50Hz/440V/60Hz       P-13
Ventilador P-Max 2100 Turbo /0,75 kW / monofásico 220V/50Hz           P-15

AspiAspiração de Fumos  e Bocal de aço            Art. Nr. Art Nr.  Art. Nr.
                      Ø100mm Ø125  Ø150mm  
Aspiração EPDM 7,5 m, mangueira de borracha com 2 abraçadeiras    P-046  P-048  P-445  
Aspiração EPDM 10 m, mangueira de borracha com 2 abraçadeiras    P-047  P-049  P-446
Aspiração bocal de aço d. 100/150 mm com abertura teste       P-216  P-217  P-218
Aspiração bocal EPDM d. 100/150 mm com abertura teste       P-220  P-221  P-222

Aspiração de Fumos de Escape 


