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ASE 130
-pakokaasuletkukela

Mekaaniset pakokaasu-
letkukelat Ø200mm 
letkulla suurille ajoneuvoille

ASE 130
Kestävä letkukela kaksoisjousipalautuksella. Letkukelan kevyt 
alumiini/teräslevy rakenteen ansiosta se on helppo asentaa 
kattoon tai seinään.

Letku vetäytyy kokonaan kelalle, kun sitä ei käytetä.

Letkukela on saatavana vakiona EPDM letku Ø200, ja voidaan 
varustaa myös erikoisletkuilla.

Pakokaasuletkukelat liitetään omaan erilliseen puhaltimeen tai 
keskitettyyn järjestelmään. 

Mittapiirros (mm)

Vaihtoehdot
Letkukela tarjoaa eri vaihtoehtoja letkun pituudelle suhteessa 
asennuskorkeuteen. 

Suurempi joustavuus
Kaksoisjousi tarjoaa ASE130:lle sekä suuremman 
työskentelysäteen että enemmän vapautta 
asennuskorkeudelle, koska letkun paino ei kuormita 
palautusmekanismia. Letkukelan voi asentaa joko kattoon 
tai seinälle

Manuaalinen letkukela ASE 130 Ø mm Letkun pituus m Letkun vapaa 
osuus m

ASE 130-200/10 200 10 -

ASE 130-200/12,5 200 12,5 1,5

ASE 130-200/15 200 15 4
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ASE 130
- pakokaasuletkukela

Lisävarusteet

ASES-200 automaattipelti
Automaattinen mekaaninen perhospelti asennettuna 
kanavayhteeseen. Pelti aukeaa vedettäessä letku alas. Kun 
letku palautetaan yläasentoon, pelti sulkeutuu.  Siinä on 
myös selkeä osoitin, josta näkyy, onko pelti auki vai kiinni. 
ASES 200 on energiasäästävä lisävaruste, jota voidaan 
käyttää vakioalipainesäätimen kanssa, jotta järjestelmä olisi 
energiatehokas.  
Soveltuvuus: ASE 130

ASE 865 mikrokytkin puhaltimelle/
automaattipellille
Ulkoisesti asennettu kytkin aktivoi puhaltimen tai 
automaattipellin. 
Max 24 V.
Soveltuvuus: ASE / ASEM

ASL-200
Joustavaliitin pakokaasukelalle 0,2m, sisältää letkukiristimet
Soveltuvuus: ASE/ASEM
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ASE 130
- pakokaasuletkukela
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Toimitus

 • toimitetaan AGX letkun kanssa

Pintakäsittely

 • peltiosat jauhemaalattu

 • alumiiniosat anodisoitu

AGX letku tyyppi

 • EPDM 2 mm terässpiraali

 • lämpötila-alue -30oC - 170oC

Jousi

 • kellojousi, jousiteräs DIN 1234

Paino kg 

 • ASE 130/10  77 kg

 • ASE 130/12,5  82 kg

 • ASE 130/15  87 kg

ilmamäärä m3/h
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot

http://ourex.fi

