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MF liikuteltava 
suodatinyksikkö 

Joustavuutta työpisteisiin

MF Suodatinyksikkö tarjoaa korkean tasoisen suodatuksen 
sekä suuren ilmamäärän. Suodatin varustetaan PR -sarjan 
imuletkustolla. Imuletkustoon ulottuvuus on kaksi tai kolme 
metriä.

Ulkoisen nivelvarsiston ansiosta tarpeelliset säädöt on helppo 
tehdä ja vältytään likaisen ilman aiheuttamilta ongelmilta 
nivelissä. Nivelvarren kaksi kaasujousta kannattaa letkuston 
painon. 

Aktiivihiilisuodatin saatavana lisävarusteena.

Suodatinyksikkö on helposti liikuteltavista neljän pyörän 
ansiosta. 

Suodatuskapasitetti on n. 1200m3/h, kun käytetään Ø160 PR 
-imuletkustoa. 

MF -suodatinyksikön sähköliitäntä 1 -vaiheinen 230V. Kaapeli ja 
pistotulppa sisältyvät toimituksene. 

liikuteltava suodatinyksikkö
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MF suodatin
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A 
mm

B
mm

Ø 
mm

kg

MF 2000 950 490 160 67

MF 3000 1450 490 160 69

Suorituskyky

 • kapasitetti n. 1200m3/h PR -imuletkustolla Ø160

 • moottori 0,75kW, 2800rpm, 1-vaiheinen 230V ~50Hz

 • toimitukseen sisältyy kaapeli ja pistotulppa liitännällä

Suodattimet

 • vakiosuodatin >98%

 • lisävaruste: aktiivihiilisuodatin

 • pinta-ala 14m2

 • patruunasuodatin, 2-kerrosta, tulenkestävä

Suodatinkotelo

 • 960x470x640mm

Letku

 • syttymätön PE-pinnoitettu polyamidikudos, sopii 
hitsauskäryille ja savukaasuille

 • lämpötila-alue -10 - +90oC

 • myös muut letkumateriaalit mahdollisia 

Kaasujousi

 • työskentelylämpötila +20oC

 • lämpötila-alue -40 - +90oC

Runko

 • pulverimaalattua terästä, neljä kääntyvää pyörää 
(kaksi lukittavaa)

Lisätarvikkeet

 • aktiivihiilisuodatin



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


