Lufttransport

-Mere end 40 års
erfaring

Materialetransport

Spiorør ø100 - ø630mm

Glatrør ø100-ø600mm

Prima-vent fører et komplet produktprogram i kanaler, lyddæmpere og faconstykker med
dobbelte tætningslister i gummi.

Produktprogrammet i cirkulære glatte kanaler for
materialetransport, indeholder udover de
normale standard komponenter, også skræddersyede specialkomponenter der gennem
vores mere end 40 års erfaring er udviklet i
samarbejde med kunder, så de passer til mange
typer maskiner, og behov.

Produktprogrammet dækker et stort anvendelsesområde indenfor industri-, komfort- og
boligventilation.
Fordelene ved spirorør er bla. hurtig og let montage. Alle rør er indstillelige d.v.s. at de kan
vrides og finjusteres uden fare for lækager. Ydermere kan rørene monteres i al slags vejr.

Komponenterne samles let med spændebånd
eller flanger.

Typer
Sortimentet indeholder et utal af komponent typer, der muliggør selv den vanskeligste montage.
Nedenfor ses et lille udpluk af vore komponenter.
Rør i længder på 3 m eller 6 m

Lyddæmper
med og uden
indbygget
lydbaffel

Sortimentet indeholder komponenter for installering af optimal materiale udsugning. Nedenfor
ses et lille udpluk af vores komponenter.

Eksempel på tilslutning af spåtagningsmaskine

Rør i længder på 1 m eller 2 m

Lyddæmper
med og uden
indbygget
lydbaffel

Muffer og nipler
til samling af rør
komponenter.

Indløb og endebund

Spændebånd
til samling af rør
komponenter.

Firkantet eller
runde
trompeter

Bøjninger i
15° - 30°
45° - 90°
alle med r = 1

Lukkespjæld
reguleringsspjæld

Bøjninger i
15° - 30°
45° - 90°
alle med r = 1,5

Lukkespjæld
manuel eller
automatisk

Reduktioner
centriske og
tangentiel

Indblæsning
og udsugningsDysse/armatur

Reduktioner
til ændring af
diameter på
rør

Gulvsug og
fræserskærme
m.m.

Saddelstykker
og påstik

Luftindtag og
afkast.

Grenrør og
bukserør

45° påstik
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Filtermedier & Flexslanger

Port 12 - salg direkte fra fabrik..

-Mere end 40 års
erfaring

Vi fører et bredt sortiment af alle former for filtermedier der passer til de fleste former filtrere.
Ligeledes har vi mange typer flexslanger i mange dimensioner.

Andrea filter

Veledonfilter

Brandhæmmende brun front, brandhæmmende hvid front

Beskrivelse - produkter - data

Kuvertfilter

Flexslanger for spånsugning

Filterklasse G4 - F5 - F6 - F7

Meget fleksibel slange, der anvendes til
alle former for industriel ventilation

Forfilter

Flexslanger for auto udstødning 180 gr.

Beskrivelse - produkter - data

Udsugning af udstødningsgasser fra
motorkøretøjer og andre varme gasser

Filterposer

Flexslanger for auto udstødning 250 gr.

Beskrivelse - produkter - data

Udsugning af udstødningsgasser fra
motorkøretøjer og andre varme gasser

Farvestøvfilter

Flexslange for svejserøg,
dampe, sugearme

Beskrivelse - produkter - data

Ventilationsslange, der kan anvendes til
mange formål

Metalfilter

Flexslange for svejserøg,
dampe, sugearme

Beskrivelse - produkter - data

Prima-vent har gennem sine mere end 40 års erfaring, løbende sammensat og udviklet et komplet
program dækkende næsten alle opgaver inden for luftfiltrering og lufttransport.

Filterpatroner

Flexslange for højtryksanlæg

Prima-vents anlægskomponenter består af en sammensætning af egne produkter, samt de bedste
komponenter fra en række kompetente underleverandører.
Vore anlægskomponenter dækker både luft- og materialetransport. Til lufttransport anvender vi
spirorør princippet, rørene samles derfor nemt og hurtigt med henholdsvis nippler og muffer.
Til materialetransport anvender vi glatte rør med flangekanter der nemt samles med spændebånd.

Beskrivelse - produkter - data

Ventilationsslange, der kan anvendes til
mange formål

Prima-vent har egen produktion, hvor vi hurtig kan designe og fremstille special komponenter.

Ventilationsslange, der kan anvendes til
mange formål

02 - 05/2-2013

Port 12 - hjælp til alle opgaver

Vi sælger også filtermedier og flexslanger - vi har det meste på lager.....
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