
Våtavskiljare 
typ NA 7-26



Vätskebehållare hölje 
av rostfritt stål

Filterpatroner
dammklass H

Extra Till/
Från-knapp

Avgasningsventil

Utsugningsrör

Suganslutning

Buffertplattor

Virvelfilter

Handtag

Upplåsningsspak 

Nivåsensor

Fuktavskiljare / 
hölje av rostfritt stål

Hölje av stålplåt

Nivåkontroll/
inspektionsglas

Överskådlig manöver-/ 
displaypanel



Sugmediet sugs in i våtavskiljaren genom en suganslutning.
I vätskebehållaren fluidiseras luft, dammpartiklar och vätska. Dammp-

artiklarna fuktas av vätskan och samlas som sediment på 
behållarens botten. Vätska som medförs av transportluften 
agglomereras till den i insugningsluftströmmen liggande 

fuktavskiljaren och droppar ned i vätskebehållaren.

Återstående dammpartiklar avskiljs därefter i de tre filterpatronerna 
i dammklass H. Lämplig för uppsugning av bland annat explosiva dammp-
artiklar, klibbigt eller explosionsfarligt damm, rester av 
drivladdningspulver, sprängmedel, titan, aluminium- eller 
magnesiumdamm.

Fuktavskiljare hölje av
rostfritt stål

z Extra Till/Från-knapp bredvid vätskebehållaren

z Skjutlucka som säkerhetsanordning

z Drivenheten kan lätt bytas ut tack vare insticksanslutning

z De elektriska komponenterna är UL-godkända 
(motsvarar nordamerikanska säkerhetskrav)

Extrautrustning:
z  Buffertplattor i alla 4 hörn

z  Kontakten till matarledningen kan väljas efter kundens krav

z  Potentialutjämning med integrerad kontrollfråga = 
ingen start möjlig utan insticksanslutning

Virvelfilter med handtag
för enkel uttagning av 
filtret

Låsning för 
vätskebehållaren på 
vagnen

Extra säkerhet tack vare
skjutlucka som förhindrar
sugning utan filterinsats

Vagn av rostfritt stål för 
bekväm uttagning och
säker transport av 
vätskebehållaren

z Visning tryckskillnad

z Visning undertryck

z Nivåövervakning

z Timräknare fläkt / standby

z Språkval: tyska, engelska, spanska, franska

z Möjlighet till felutvärdering – visuellt och/eller akustiskt

Manöver-/ displaypanel



DIN EN 60335-2-69, bil. AA

Hölje

Vätskebehållare

Motoreffekt (kW)

Spänning (volt)

Frekvens (Hz)

Strömupptagning (A)

Undertryck (mbar)

Kortvarigt undertryck (mbar)

Lufteffekt (m3/h) (mätt med 3 m slang)

Ljudtryck (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

Filterpatron dammklass H (m2)

Längd x bredd x höjd (mm) (standard)

Längd x bredd x höjd (mm) (extrautrustning)

Vikt (kg)

Kapslingsklass IP

Kapacitet (liter)

Vattenförbrukning (l/h)

Suganslutning (mm)

Stålplåt

Rostfritt stål
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