Sprøjteboks
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Sprøjteboks

Sprøjtebokse med vandvæg - velegnet til automatisk sprøjtning
Efter moderne sprøjtemetoder.
Vi leverer 3 forskellige sprøjtebokse med vandtæppe.
Type SV er en sprøjtevæg med vandtæppe på bagvæggen. Vandtæppet er delt på midten så der
også er luftudsugning midt på fladen. Dette er meget vigtigt for moderne sprøjtemetoder.
Kammeret bag vandfiltret er monteret med et let tilgængeligt grovfilter.
Sprøjtevæggene der leveres i 5 standardstørrelser fra 1.800-3.500 mm kan leveres med både
kort og lang bund. Modellen med lang bund er forsynet med galvaniseret arbejdsrist.

Sprøjtebokse til alle formål
Prima-vent leverer ud over vores
standardprogram også en lang række
forskellige typer sprøjte- rense- og
blandekabiner. Fælles for disse produkter
er, at de som regel er udformet efter
kundens ønsker og behov.
Vi producerer og leverer også
sprøjtekabiner for automatisk sprøjtning,
med travers eller robotter.
Prima-vent har egen produktion og er
derfor i stand til at udføre specielle
opgaver, tilpasset kundens ønsker.

Filtermedium
Inertiseparationsprincippet er nøglen til den effektive filtrering, hvor
dampe udsuges og partikler filtreres fra f.eks. maling, lim, harpiks,
glasfiber, tjære, teflon, olie, fedt eller andre former for flydende
partikler.
Partiklerne opsamles udenfor luftstrømmen og holdes tilbage i
filtrets dybe V-forme. Grundet denne separationsform holdes det
statiske tryk konstant, Andrea filter har en 3 - 5 gange så langt
levetid, som eksempelvis glasfibermåtter.
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Typer
Type FV er en sprøjtevægmodel som er
meget velegnet til sprøjtning af større
emner. Sprøjtevægmodellen er monteret
med tør-filter med højst opnåelig
filtreringsgrad.
Type FK er monteret med tør-filter med
højst opnåelig filtreringsgrad.
Sprøjteboksen leveres i 5 forskellige
standard størrelser fra 1.800-3.500 mm i
bredden, men leveres også i specielle
mål.
Type FKB bordsprøjteboksen er en model
specielt velegnet til små emner.
Konstruktionen og tør-filtret giver højst
opnåelig filtrerings- grad. Leveres i 4
forskellige standard- størrelser fra 8001.500 mm i bredden.
Type SKV leveres med samme
konstruktion som type SK, men kun med
vandtæppe på bagvæggen. Denne type
er særdeles velegnet til automatisk
sprøjtning.
Type SK/SKV leveres i 5 standardstørrelser fra 1.800-3.500 mm, men kan
også leveres i specielle mål
Type SK har vandtæppe på alle 3 sider,
hvilket giver den perfekte sprøjteboks for
sprøjtning i forskellige retninger til
eksempelvis stole. Vandtæppet er på
bagvæggen forsynet med dobbelt
luftudsugning, der er den ideelle
konstruktion for moderne sprøjteteknik. I
kammeret bag vandfiltret er monteret et
grov-filter, som er let tilgængelig.

Tørsprøjtevæg
type FV

Tørsprøjteboks
type FK

Bordsprøjteboks
type FKB

Vådsprøjtevæg
type SV
type SKV

Vådsprøjteboks
type SK
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Bordsprøjteboks

Type

Arbejdsbrede
A [mm]
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Bordsprøjteboks

Total brede
B [mm]

Total højde
C [mm]

Dybde
D [mm]

E [mm]

FKB 800

800

1015

1860

870

805

FKB 1000

1000

1215

1860

870

805

FKB 1200

1200

1415

1860

870

805

FKB 1500

1500

1715

1860

870

805

Kabinen kan leveres både med og uden påbygget lysarmatur.

Mange anvendelsesområder
Vor nye sprøjteboks med udvendig lysfordeling giver optimal arbejdsbelysning, samtidig med at
hele arbejdsarealet bibeholdes.
Den specielle konstruktion giver også store prisbesparelser, da det ikke kræver ”eexe armaturer”.
Type FKB bordsprøjteboksen er en model specielt velegnet til små emner. Konstruktionen og tørfiltret giver højst opnåelig filtrerings grad. Leveres i 4 forskellige standard- størrelser fra 800-1.500
mm i bredden.
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Kabinen leveres incl. 1 pakke andreafilter.
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