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RX RF kohdepoistoletkusto
 • kohdepoistoissa on ulkoinen varren tuki

 • pituudet 1,5, 2, 3 ja 4m

 • varustettu kaasujousella, joka tasapainottaa varren painoa. 
Tästä syystä RX RF on erittäin helppo käsitellä, koska sen 
liikuttaminen on kevyttä ja se jää aina paikoilleen liikuttamisen 
jälkeen, myös ääriasentoihin.

 • Kartiomaista huuvaa voidaan pyörittää 360 ° ja kääntää 90 
asteen kulmaan. Tämä mahdollistaa imun kohdistamisen 
tarpeen mukaan.

 • RX RF on valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä ja 
siinä on vahvistettu PE-letku, jolla on erittäin hyvä kemiallinen 
kestävyys.

 • Imuputkien sileä sisäosa tekee RX RF:stä erittäin helpon 
puhdistaa. Liitosten säätö ja kunnossapito voidaan helposti 
hoitaa ulkopuolelta käsityökaluilla.

 • helppo asentaa ja se toimitetaan seinäkannakkeella

RX RF imuletkusto valmistettu ruostumattomasta teräksestä 
käyttökohteisiin, jossa vaaditaan joustavuutta ja tehokasta 
kohdepoistoa.
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RX RF -IMULETKUSTO

Letku

 • vahvistettu polyeteeni PE, jossa on pronssattu 
jousiteräsvahvike

 • laatu   ei helposti syttyvä

 • lämpötilankesto  -10oC - +80oC

Putket ja huuva

 • ruostumaton teräs, AISI 316 L

Rakenne

 • ruostumaton teräs, AISI 316 L

Toimitus

 • varsi toimitetaan koottuna seinäkannakkeen kanssa

Kaasujousi

 • työskentelylämpötila +20oC

 • lämpötilankesto  -40oC - +90oC

Lisätiedot

 • metalliosien pinnoitus elektrolyyttinen kiillotus

Paino Ø160

 • RX 1500RF 14kg TIX 500RF         6,5kg

 • RX 2000RF 16 kg TIX 1000RF       9,5kg

 • RX 3000RF 17,5 kg TIX 1500RF       12 kg

 • RX 4000RF 21,5 kg
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Musta linja näyttää painehäviön varren ollessa samassa 
asennossa kuin viereisessä kuvassa. Kaaviossa oleva alue 
osoittaa paineen laskun normaalikäytössä. Kentän sävyt 
osoittavat ilmavirtauksen nopeuden kohdepoiston imuaukolla.

keltainen 10-14 m/s

oranssi 14-16 m/s

vihreä 16-18 m/s

sininen 18-20 m/s

ilmavirta l/s

ilmavirta m3/h
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* suositeltava asennuskorkeus 2,0 m ja työskentelykorkeus 750 mm

RX RF A 
mm

B
mm

C
mm

Työsäde * 
mm

Max. radius 
mm

1500 120 560 880 1150 1720

2000 120 930 1080 1700 2290

3000 120 1430 1580 2800 3290

4000 1100 1430 1580 3780 4270

Ø d
mm

Ø E
mm

100 250

125 250

160 300

Kattoasennus

TIX 500RF

TIX 1000RF

TIX 1500RF



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

