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Niewielkich rozmiarów ściana lakiernicza typu SL A posiada
opatentowaną przednią metalową pokrywę i doskonały system
pośredniego odciągu. Oba te elementy, dające również możliwość 
zmiany ustawień zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika,
stanowią jedną z najważniejszych zalet ściany lakierniczej powyższego 
typu. Przemyślana konstrukcja pozwala na szybką i łatwą wymianę filtra.
Urządzenie jest napędzane przez specjalny, antywybuchowy silnik. 
Powietrze jest odprowadzane z przodu lub dołem dzięki odpowiedniej 
kratownicy, wmontowanej w obszar roboczy ściany lakierniczej. 

Jednostka jest dostępna w trzech rozmiarach, ale są również dostępne 
specjalne wersje przygotowywane na indywidualne zamówienie. Istnieje 
możliwość nabycia ściany lakierniczej wraz z kompletną instalacją 
elektryczną, elementami ochronnymi silnika oraz wymiennymi filtrami. 
 
 
 

 

Odciąg powietrza 

Niewielkie rozmiary

Wygodna obsługa

Potrójny system filtracyjny

Dostępna w trzech wersjach

3

Szybka wymiana filtraWygodna konstrukcja A1700

Opcjonalne oświetlenie

Ściana lakiernicza A1700
z dodatkowym rozszerzeniem

Silnik (50Hz) 1.1 kW ~ 400V 
Wydech powietrza (m3/h) 3400
Średnica przewodu wydechowego (mm) 250
Filtr (m2)  2.80 
AB (mm) 1710 
AI (mm) 1760

Dane techniczne ściany lakierniczej  A1700
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Zestawienie parametrów technicznych ścian lakierniczych SL A900, A1700 i A2500 

Widok z przodu Widok z boku

Wymiary ściany lakierniczej

Opatentowany system odprowadzania

Numer art. Opis Silnik 

antywybuchowy 

(50Hz)

Wydmuch 

powietrza 

(m3/h)

Średnica 

kanału 

(mm)

Powierzchnia 

filtra (m2)

AB (mm) AI (mm)

45150-A0900-1 Ściana A900 1.1kW ~400V 1700 250 1.45 860 910

45150-A1700-1 Ściana A1700 1.1kW ~400V 3400 250 2.80 1710 1760

45150-A2500-1 Ściana A2500 1.1kW ~400V 5020 355 4.30 2560 2610

45152-A0900

45152-A1700

45152-A2500

803-SET-GS11-11 Łącze elektryczne wraz z wtyczką i przełącznikiem chroniącym silnik 

5125039   

5135039

51250-Set03 

51355-Set03

79200-WE-2-218

79200-WE-2-258

45004

61R-3-20x0.85

61R-4-20x0.85

Przedłużenie przodu 500mm (obszar roboczy + 500mm)

Przedłużenie przodu 500mm (obszar roboczy + 500mm)

Przedłużenie przodu 500mm (obszar roboczy + 500mm)

Stół obrotowy o średnicy 300mm

Filtr zielony dla A900/A1700/A2500, rolka 17m2

Filtr biały dla A900/A1700/A2500, rolka 17m2

A900/A1700 - 250mm A2500 - 355mm

A900/A1700 - 250mm A2500 - 355mm

System przepływu powietrza - możliwość dostosowania 

przepływu odprowadzanego powietrza

Zestaw łączący: elastyczny wąż (przeznaczony do oparów 

rozpuszczalników) - 3m; szyber, kołnierz, dźwignia 

Lampa dla A900, 2x18=36Watt, stalowa oprawa oraz szkło ochronne 6mm  dla ex zone 2 (LxW) 

710x375mm

Lampa dla A1700/A2500 2x58=116Watt, stalowa oprawa oraz szkło ochronne 6mm  dla ex zone 2 

(LxW) 1620x375mm


