
CF-serien er designet til udsugning af lette partikler
tunge støvpartikler og er let af installere så den opfylder 
brugerens behov. 

Enhederne er designet til automatisk start / stop via kontakter
som sender signal til anlæg. Det gør anlægget kun er i brug 
når det er nødvendigt. 

Spånsugeanlæg model CF-10 / 17

CF-serien   Kompakt ventilator og filter i kabinet. 

Fakta: 

* Frekvensstyret ventilator med special designet

   højhastighedsmotor. Dette giver et lavere støjniveau
   og energi sparende. 

*  Ventilatoren og motoren er designet som en enhed

   og er monteret i solidt ikke vibrerende kabinet.

*  Konstruktionen har ikke behov for vedligehold af

   motoren eller ventilatoren. 

*  Pulverlakeret massivt stålkabinet med høj

   lydisolering.  

*  Automatisk filterrens.

*  El-skab placeret i toppen af kabinettet.

*  Lavt lydniveau ca. 65 dB når det er tilsluttet 

   til rørsystem med lyddæmper.

*  Lave vedligeholdelses omkostninger.

*  Kompakt Plug & Play enhed.

*  Alle eksterne tilslutninger i seperat boks på 
  højre side af anlægget.

Funktioner:

Blæserhastigheden i CF-maskinerne styres
af en trykføler i anlægget som sørger for at
motoren har det korrekte vakuum ved flere
samtidige brugere som den er bygget til. 

Højhastighedstilstand er for at tænde anlægget
hvis der kræves ekstremt vakuum ved rengøring.
Der tændes for funktionen på kontrolboksen.

Brug af anlæg:

Disse enheder er ved sine høje luftstrøm
og forskellige tryk egnet til:

* Punktudsugning på stationære maskiner
  hvor forskellige tryk er nødvendigt
  ( Båndsave, slibemaskiner og mere )
* Central støvsugning af let støv 
  ( Træ, palstik, papir og mere )
* Flere samtidige brugere.
* Kan kombineres med varmeveksler.

Disse anlæg bruges ofte i værksteder, 
hobbyrum, skoler osv.
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EffektModel Strøm Amp Max
Vakuum

Luftstrøm Dimensioner Lyd
niveau

rpm

Fakta:

* Køling via separate indløb.
* Gnistsikker ventilator.
* Servicelåge foran.
* Lyddæmpende isolering i motorskabet.
* Fremstillet i stærkt pulverlakeret stål.
* Indløb ø120mm.
* Afkast ø125mm, passer til spirorør.
  der skal monteres lyddæmper.
* Perfekt maskine til rengøring eller små 
  maskiner i værkstedet.
* Fleksibel med 230V ( CF-10 ) eller 3x400V.
* Plug & Play enhed.
* CF-17 har trykstyret hastighed.
* Automatisk filterrens.
* Niveauvagt er indbygget.
* Indbygget el-skab.
* 240 Liter opsamlingssæk.

CF-serien   Kompakt ventilator og filter i kabinet. 


