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PVC huuva teollisuusympäristöön
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PRG-IMULETKUSTO

PRG-imuletkusto
•• erittäin hyvä liikuteltavuus uuden rakenteen ja muotoilun
ansiosta.
•• pysyy hyvin paikoillaan
•• PVC huuva on suunniteltu mahdollisimman suurta
sieppaustehoa silmälläpitäen.

PRG on suunniteltu vastaamaan Fumex:n perusperiaatteita:

Letku

•• ulkoinen nivelvarsisto, jolla saavutetaan mahdollisimman pieni
painehäviö sekä huollon helppous.

PVC-pinnoitettu polyamidikudos. Terässpiraalijousi kudoksen
sisällä.

•• PRG voidaan varustaa erittäin tehokkaalla, energiaa
säästävällä LED valolla sekä kytkimellä puhallinkäynnistystä/
automaattista sulkupeltiä varten.

Toimitussisältö

•• Imuletkusto on saatavana 2m, 3m ja 4m pituuksissa.

Imuvarsi toimitetaan seinäkannakkeen kanssa. Se on helppo
asentaa.

Ulkopuolisella nivelvarrella on useita etuja
•• letkuston jäykkyyden säätö on erittäin helppoa
•• letkuston mitoitus oikean kokoiseksi on yksinkertaista,
koska letkun sisäpuolella olevan nivelvarren tilantarvetta ja
painehäviötä ei tarvitse ottaa huomioon

Letku
•• vaikeasti syttyvä, sopii myös hitsaus- ja savukaasuille
•• lämpötila-alue -10-90oC
Muut tiedot
•• huuva: PVC
•• muoviosat, PA, PA30%
•• alumiiniosat anonisoitu
•• teräsosat mustaa terästä, kromattuja tai
pulverimaalattuja
Paino
•• PRG 2000-160: 13 kg
•• PRG 3000-160: 15 kg
•• PR 4000-160: 18 kg
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Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.

Kohdepoistoimuvarret
kaasuille ja pölyille

Suodatinyksiköt

Laboratoriokalusteet

Erikoispuhaltimet

Liikuteltavat suodatinyksiköt

Pakokaasunpoistot

Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot

Vetokaapit

Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Kartoitus

Suunnittelu
& mitoitus

Ratkaisun
toteutus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.

www.ourex.fi

Käyttöönotto
& vuosihuollot
Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.

