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Kevytrakenteinen vetokaappi
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sQ vetokaapit

sQ vetokaapit

sQ -sarjan vetokaapit ovat kevytrakenteisia vetokaappeja, 
jotka voidaan sijoittaa olemassaolevalle työtasolle tai toimittaa 
tukevalla metallirunkoisella fenolihartsi työtasolla. Vetokaappi 
sisältää valaisimen, pistorasian sekä valaisimen kytkimen 
sijoitettuna jalustan etupaneeliin. 

Tyyppi 900 1200 1500

Leveys mm 890 1190 1490

Syvyys mm 700

Korkeus mm 1200

Työtaso lattiasta mm Asennus pyödälle / jalustalle

Lasin suurin aukeaminen mm 580 (lasiseinillä) /610 (valkoisilla seinillä)

Suositeltu ilmamäärä ikkunan ollessa auki 
(m2/h) 420 570 720

Suositeltu otsapintanopeus m/s 0,3-0,5

Poistoilmayhde mm Ø160 Ø160 Ø160

 ҇ soveltuu hyvin koulukäyttöön
 ҇ sivuseinät laminaatista tai lasista
 ҇ saatavana eri leveyksin

Kaappi on saatavissa valkoisilla kemikaaleja kestävillä PVC 
sivuseinillä tai lasisin sivuseinin, jolloin luonnonvalo valaisee 
työkammion tai voidaan varmistaa esteetön näkyvyys työtilaan, 
esim. opetuskäytössä

Lisävarusteet
 • Q-flow valvonta- ja säätöjärjestelmä

 • vesialtaat ja -hanat

 • kaasu, paineilma ym.

 • alakaapit ja lokerikot

 • pyörät alle ym. 

Tekniset tiedot
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sQ vetokaapit

SP-malli

sQ-SP -mallin vetokaappi on lasitettu edestä, takaa ja toiselta 
sivulta. Se tarjoaa erittäin hyvän näkyvyyden työmenetelmiin. 
Kaappia käytetään erityisesti opetuskäytössä ja se voidaan 
sijoittaa esim. kylki seinää vasten tai kaksi kaappia rinnakkain. 

Lisävarusteet
 • Q-flow valvonta- ja säätöjärjestelmä

 • vesialtaat ja -hanat

 • kaasu, paineilma ym.

 • alakaapit ja lokerikot

 • pyörät alle ym. 
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet, ATEX 
puhaltimet

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


