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Opis Galeria zdjęć Kontakt
ALSIDENT® SYSTEM 100 jest przeznaczony dla pochłaniaczy o wydajności 140 – 400 m3/godz. W
zależności od wersji materiału, z jakiego został wykonany ALSIDENT® SYSTEM 100 stanowi
właściwe rozwiązanie w miejscach takich jak laboratoria, szpitale, przemysł chemiczny, uniwersytety
oraz warsztaty, gdzie konieczne jest stosowanie pochłaniaczy o dużej wydajności.

Ramiona ALSIDENT® SYSTEM 100 są w prosty i szybki sposób mocowane do uchwytów stołowych,
ściennych bądź sufitowych. ALSIDENT® SYSTEM 100 dostępny jest w kilku różnych konfiguracjach
o zasięgu do 2630 mm. Pozwala to na dopasowanie odpowiednio długiego ramienia do warunków
pracy. Zapoznaj się z dołączoną wkładką przedstawiającą możliwe konfiguracje.
ALSIDENT® SYSTEM 100 dostępny jest w trzech wersjach – aluminium (AL), antystatycznej (AS)
oraz odpornej na chemikalia (CR). Wybór wersji materiałowej zależy od procesu, w którym ramię
będzie stosowane oraz rodzaju pochłanianego zanieczyszczenia.
Akcesoria ALSIDENT® SYSTEM 100 to uchwyty mocujące, reduktory oraz końcówki pochłaniające.
●

●

Uchwyty mocujące wykonane są z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. Produkowane są w
wersji umożliwiającej przymocowanie ramion do stołu, do ściany bądź do sufi tu wraz z kolumnami
umożliwiającymi podwieszenie ramienia na żądanej wysokości.
Reduktory wykonane są z polipropylenu (PP) i są wykorzystywane do połączenia ramienia z
systemem pochłaniającym opary.

Wybór końcówek pochłaniających dla trzech wersji ALSIDENT® SYSTEM 100 jest bardzo szeroki.
Pozwala to dobrać najwłaściwsze rozwiązanie w zależności od warunków pracy i rodzaju
zanieczyszczenia.
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