
POPIS

Aplikace

TECHNICKÝ POPIS

PØÍSLUŠENSTVÍ

NX-1000/ 2000/ 4000

NX je mechanický filtr olejové mlhy a je urèen pro oddìlování chladicí 
nebo olejové mlhy ze vzduchu pøi soustružení, frézování, vrtání, 
øezání, øezání vodou atd.. S HEPA filtrem (pøíslušenství) je možné 
dosáhnout více než 99,99% úèinnost.

NX filtry olejové mlhy jsou vyrobeny tak, aby je bylo možné vyprat a 
znovu použít. Jsou vyrobeny ze skládaného jemného glasfibru s 
hliníkovými separátory. K filtru je možné pøipojit manometr 
(pøíslušenství) který Vám podá informaci, kdy je tøeba filtry vyprat. 
HEPA filtr není možné prát.

Odsávání chladicí kapaliny a olejové mlhy

Omyvatelný kazetový filtr

NX 1000 je urèen pro 1-2 stroje
NX 2000 je urèen pro 1-4 stroje
NX 4000 je urèen pro 1-8 strojù

Kompletní jednotka
NX je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou 
práškovou barvou. Kompletní jednotka obsahuje kazetový filtr (y), 
ventilátor a jistièe s ochranou proti pøetížení motoru. Pøívod z levé 
nebo pravé strany s pøírubou a uzávìrem. Olejové zpìtné potrubí je 
s vnìjším závitem 1 ".

NX-1000 - 0.75 kW / 3 ~, filtr-1ks-10m2 filtraèn? plochy, 1800x640x750 mm, 110 kg

NX-2000 - 2.2 kW / 3 ~, filtr-2ks-12m2 +10 m2 filtraèn? plochy, 1800x640x750 mm, 130 kg

NX-4000 - 4 kW / 3 ~, filtr-2ks-20m2 +16 m2 filtraèn? plochy, 1800x800x900 mm, 160 kg

NX 2000

Tlakový manometr pro NX-1000 (1ks)

Tlakový manometr pro NX-1000 s HEPA filtrem a pro NX-2000 (2ks)

Tlakový manometr pro NX-2000/4000 s HEPA filtrem (3ks)

2 HEPA Filtr pro NX-1000/2000 - 22 m filtraèní plochy, 595x595x300 mm

2 HEPA Filtr pro NX-4000 - 44 m filtraèní plochy, 750x750x300 mm

Nastavitelná vstupní klapka pro NX-1000/2000

Nastavitelná vstupní klapka pro NX-4000

Prodlužovací nohy 0.5m (4 ks) pro NX-1000/2000/4000

2
Filtraèní kazeta è.1 (ze spodu) pro  NX-2000. 12m  - EU-5

2
Filtraèní kazeta è.1 (ze spodu) pro  NX-1000. 10m  - EU-7

2Filtraèní kazeta è.2 (ze spodu) pro  NX-2000. 10m  - EU-7

2Filtraèní kazeta è.1 (ze spodu) pro  NX-4000. 20m  - EU-5

2
Filtraèní kazeta è.2 (ze spodu) pro  NX-4000. 16m  - EU-7
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