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Nad idealną powierzchnią powinno się pracować
jedynie w optymalnych w warunkach, w których nie
występuje nadmierne stężenie mgiełki lakierniczej
lub oparów rozpuszczalnika. Osiągnięcie tego stanu
jest możliwe dzięki skutecznemu systemowi
odprowadzającemu zanieczyszczone powietrze. To jego
prawidłowe funkcjonowanie gwarantuje odpowiednie,
i bezpieczne środowisko pracy dla każdego operatora.
Dzięki opatentowanemu systemowi odciągu „EUROSET
Professional” efektywna praca nad wysoką jakością
opracowywanej powierzchni jest jeszcze łatwiejsza!

Bezpieczeństwo pracy
Wysoka jakość konstrukcji
Wydajne odprowadzanie powietrza
Długotrwałe filtry
Zabezpieczenie antywybuchowe

10 zalet podnoszących jakość pracy
1. Poprawa wydajności odciągu – operator może samodzielnie decydować o mocy odciągu.
Do jego dyspozycji jest odciąg boczny, górny i dolny. Dostosowywanie parametrów odbywa się
poprzez odpowiednie ustawienie specjalnej metalowej pokrywy ze zintegrowanym systemem odciągu.
2. Opary rozpuszczalników i mgiełka lakiernicza odprowadzane jeszcze szybciej!
3. Mniejsze zużycie ciepłego powietrza poprzez umieszczenie zimnego powietrza w podstawie.
4. Powietrze jest odciągane szerokim strumieniem, dlatego możliwe jest również bezpieczne
odprowadzenie nadmiernych ilości rozpuszczalnika i mgiełki lakierniczej z odległych obszarów.
5. Pomimo wydajnej pracy systemu nie występują silne przeciągi. Powietrze jest blokowane,
a następnie odciągane szerokim strumieniem. Przewiew nie jest odczuwalny i pojawia się
jedynie blisko podstawy.
6. W przypadku pracy nad poziomą powierzchnią mgiełka lakiernicza zostanie skierowana w dół
wskutek wymuszonego ruchu powietrza.
7. Filtry o przedłużonej trwałości – największa ilość mgiełki zostaje odprowadzona przez system
zanim zdąży dotrzeć do filtra. Takie rozwiązanie przyczynia się do jego żywotności. System
odprowadzania doskonale sprawdza się również przy stosowaniu farb rozpuszczalnych w wodzie.
8. Niebezpieczeństwo wybuchu jest znacznie mniejsze dzięki natychmiastowemu odsysaniu
łatwopalnych substancji. Ta zaleta sprawia, że system wysoko cenią firmy i instytucje odpowiadające
za bezpieczeństwo pracy.
9. Każde urządzenie może odprowadzać substancje w formie podłogowo-ściennego lub podłogowego
odciągu. Zmiana konstrukcji jest możliwa bez większego nakładu pracy.
10. Każdą wersję systemu można uzupełnić o dopasowane specjalnie do niej jednostki zasilające
z ciepłym powietrzem. Są one szczególnie polecane przy długotrwałych pracach malarskich.
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Jakość się opłaca!
Konstrukcja pokryć i systemu odprowadzania powietrza
została zbudowana ze stali ocynkowanej. Wbudowane
wentylatory wyposażone są w odpowiednio wygięte
łopatki i napędzane antywybuchowymi silnikami. Takie
rozwiązanie gwarantuje ich wysoką wydajność. Silniki
mogą pracować w dwóch trybach: manualnym lub
oszczędzania energii. W tym celu w uchwycie na pistolet
został zamontowany odpowiedni przełącznik. Różne
wersje urządzenia, począwszy od wersji podstawowej,
są dostępne na zamówienie.

Różne wersje budowy ściany lakierniczej

A

B
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Model
bazowy

Model
z przednią
klapą

Model
z ramą
górną

Model z ramą
boczną i górną

E
Model z drzwiami

F

G

H

Model z ramą
górną i drzwiami

Model z ramą boczną,
górną i drzwiami

Model z ramą boczną,
górną i podwójnym
zestawem drzwi

Przykłady praktycznego zastosowania:
Powietrze z dużym stężeniem rozpuszczalnika jest odprowadzane poprzez odciąg. Jednocześnie
odpowiadająca mu ilość podgrzanego, przefiltrowanego powietrza jest wtłaczana przez specjalną
jednostkę do pomieszczenia.

Jednostka ze świeżym powietrzem

Odzysk ciepła poprzez wymiennik

Przykład konstrukcji
z systemem ogrzewania
(ciepła woda) i filtrem sufitowym

Elementy instalacji

Zestaw Maxi

Przykład konstrukcji ze strefą
suszącą i systemem odzysku ciepła
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Opatentowany system filtrowania z poczwórną separacją!
Zapewnia bezpieczeństwo operatorowi, a jednocześnie
przyczynia się do dbałości o środowisko.
1. Opatentowana przednia metalowa pokrywa;
2. Papierowy, ognioodporny filtr ilościowy;
3. Niepalny filtr zatrzymujący farbę;
4. Ognioodporny filtr odpylający;
Znacząca ilość zanieczyszczeń zostaje
odessana przez system zanim dotrze do filtra.

Stopień separacji wynosi nawet 99%!

Stopień separacji osiąga poziom 99%. Filtry mogą być używane do wszystkich rodzajów prac
z rozpuszczalnikowymi lub rozpuszczającymi się w wodzie pokryciami, są łatwo dostępne i proste
w wymianie. Dzięki zastosowaniu metalowej przedniej pokrywy ich żywotność zauważalnie wzrosła.

Wymiary ścian lakierniczych EUROSET Professional

Widok z przodu

Nr art.

Opis

Silnik antywybuchowy
400V/50Hz (KW)

Widok z góry

Silnik
Ex-zone

Stopnie
pracy
silnika

Wydajność powietrza
(m3/h)

Widok z boku

Wymiary (mm)

Filtr
(m2)
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