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Tekniska data

Centralutsuganläggning
CENTAB S2-serie

Bättre luft och arbetsmiljö med CENTAB centralutsug.

Användningsområden

Fläktenheterna är pga sitt höga luftflöde och två
vakuumlägen extra lämpliga vid:

    • Punktutsug från stationära maskiner där
olika vakuumlägen behövs (bandsågar, slip-
maskiner etc).

    • Centraldammsugning av lätt och medel-
tungt stoft (trä-, plast-, pappersdamm etc).

    • Flera samtidiga användare.
    • Extra lämplig för personer med damm-

allergiproblem.
    • Kan kombineras med CENTAB värmeväx-

lare för att minska värmeförluster och un-
dertryck i lokalen.

Några exempel på användningsområden:

    • Träslöjdsalar
    • Plastindustri
    • Ortopedverkstäder
    • Grafisk industri
    • Laboratorier

Vakuumenhet S2-

CENTAB´s S2-serie för lätt till medeltungt stoft
är lätta att anpassa efter varje användares speci-
fika behov. S2-serien är som standard utrustad
med automatisk start/stopp på ventilerna och kom-
binerar därför god drifts- och totalekonomi samti-
digt som de är mycket användarvänliga.

Några korta fakta:

    • Tvåhastighetsfläkt med två olika vakuum-
och luftflödeslägen ger ökad användarvän-
lighet genom lägre ljudnivåer och minskad
energiförbrukning.

    • Fläkt-/motorpaket monterat på avvibrerad
motorvagga för enkel service.

    • Enkelt justerbar remdrift.
    • Bullerdämpat motorskåp tillverkat i pul-

verlackerad stålplåt.
    • Servicelucka i fronten.
    • Låg ljudnivå, ca 65 dB(A).

    Mera fakta

    • God driftsekonomi genom automatisk start/
stopp-funktion av anläggningen via mikro-
brytare på ventilerna.

    • Användarvänlig tvåhastighetsfläkt som
sänker ljudnivåer och energiförbrukning.

    • Låga drifts- och underhållskostnader.
    • Lång livslängd.
    • Kan placeras utomhus under väderskydd.

Funktionsbeskrivning

CENTAB´s modell S2- med tvåhastighetsmotor
reglerar fläktens hastighet på halv- eller helfart -
efter förval på varje ventil.
Vid ”normalläge” går anläggningen på halvfart.
Finns det extremt luftkrävande utsug kopplas dessa
direkt till maxflödet.
Vid ”städläge” aktiveras ett reglage på styrlådan
varpå alla utsugspunkter konstant arbetar på hög-
fart.
Den stoftbemängda luften leds in i filterenheten
där lufthastigheten dämpas och partiklarna grov-
avskiljs till stoftbehållaren (som standard 240-li-
ters säck). Stoftet fastnar sedan i filtret varefter
den renade luften går via fläkten ut ur lokalen.

För mera information - kontakta CENTAB Sverige AB  0510 - 253 00  -  www.centab.se
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Tekniska data

Centralutsugsanläggning
CENTAB S2-serie

Tekniska data

Stockvägen 4
531 54  LIDKÖPING

Tel: 0510 - 253 00    Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se       www.centab.se
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     CENTAB vakuumenhet modell S2-

    • Motorkylning genom separata kylluftsintag.
     • Gnistsäker aluminiumfläkt.
     • Servicelucka i fronten.
     • Bullerdämpat fläktskåp med brandsäker isolering

(EI 30).
     • Motorvagga för fläkt/motor.
     • Justerbar remdrift.
     • Tillverkat i pulverlackerad stålplåt.
     • Inloppsdiameter: 160 mm. Utloppsdiameter: 125

mm.

Kapacitetsdiagram
S2-17,  S2-23,  S2-28
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