Gescha striekacia kabínka pre malé diely
Profi A900 / A1700 / A2500
S patentovaným kovovým predným krytom usmerňujúcim
prúdenie odsávaného vzduchu
Vhodné pre zóny EX 1 a 2 (ATEX)
Nepriame odsávanie Gescha je srdcom tejto malej
odsávacej kabínky typu Profi A pre spoľahlivé odsávanie
prestreku farebnej hmloviny pri striekaní malých
dielcov. Pomocou tohto patentovaného krytu je možné
nastavenie smeru, rovnako ako výkonu odsávania podľa
potreby.
Ventilátor je poháňaný priamo z motora spojením
hriadeľom, ktorý je v prevedení do výbušného
prostredia, teda EX zóny 1 a 2.
Odsávanie vzduchu je smerované dozadu ako aj do
spodu priestoru pre striekanie cez roštovanie.
Kabínka je dostupná v troch veľkostiach a výkonoch.
• voliteľne dostupné s konektorom a motorovou
ochranou, odsávacím potrubím a náhradnými filtrami

Gescha Profi A1700

Smer odsávania

Voliteľné osvetlenie

Gescha Profi A900

Gescha Profi A1700 s predĺžením pracovnej hĺbky
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45150-A2500-1

Opis
striekacia kabína pre malé diely
A900
striekacia kabína pre malé diely
A1700
striekacia kabína pre malé diely
A2500

45152-A-0900

predĺženie pracovnej hĺbky +500mm vrátane krytu pre A900

45152-A-1700

predĺženie pracovnej hĺbky +500mm vrátane krytu pre A1700

45152-A-2500
803-SET-GS1111

predĺženie pracovnej hĺbky +500mm vrátane krytu pre A2500

5125039
5135539

výstupná klapka pre reguláciu výkonu odsávania

A900 / A1700: Ø250mm
A2500: Ø355mm

51250-SET03
51355-SET03
79200-WE-2218
79200-WE-2258

Sada pripojenia na odsávanie: 3m flexibilná hadica (aj pre rozpúšťadlové výpary),
žalúziová klapka, príruba

A900 / A1700: Ø250mm
A2500: Ø355mm

45150-A0900-1
45150-A1700-1

Voliteľné príslušenstvo

Motor s
ochranou pre
zóny 1 a 2
(50Hz)
1,1kW ~ 400V

250

1700

1,45

860

1930

900

1,1kW ~ 400V

250

3400

2,80

1710

1930

900

1,1kW ~ 400V

355

5020

4,30

2560

1930

900

Elektrická prípojka kompletne s prípojkou pre zásuvku a motorovou ochranou

Integrovaná lampa pre A900, 2x18=36W, kovová konštrukcia, 6mm hr.bezpečn.sklo pre ex zónu 2, 710x375mm
Integrovaná lampa pre A1700/A2500, 2x58=116W, kovová konštrukcia, 6mm hr.bezpečn.sklo pre ex zónu 2, 1620x375mm

45004 otočný stolík d300mm, umiestniteľný na rošty
60120-085

Papierový objemový filter, pre všetky typy, výška 850mm, balenie 10m2

61R-3-20x0,85

Paint Stop filter zelený/biely pre všetky typy, nehorľavý, 20 x 0,85m ( 17m2)

62R-4-20x0,85

Jemný filter biely pre všetky typy, nehorľavý, 20x0,85m, ( 17m2)

Papierový objemový filter pod spodným roštovaním
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