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MÁY HÚT KHÍ POWEREXTRACT

PE-1000S

Bộ lọc sơ cấp G3

Túi lọc đầu tiên

Bộ lọc Hepa

Bộ lọc khí

Namson PowerEXTRACT
Máy hút khí laser Namson PowerEXTRACT PE-1000S – Thiết bị hút khí trong quá trình Khắc/Cắt/Hàn/In laser,
đảm bảo sức khỏe người dùng, giúp thiết bị tích hợp hoạt động tốt hơn và hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường,
tăng năng suất và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Ưu điểm tính năng
Tủ máy được hàn và sơn chắc chắn, đảm bảo kín đáo và chống ăn mòn.
Được chế tạo từ các vật liệu đặc biệt giúp giảm tối đa tiếng ồn và tăng năng suất làm việc.
Thiết kế module với ba lớp lọc nhằm đảm bảo lọc hết khói và các phân tử độc hại, bảo vệ môi trường làm việc.
Tủ lọc tích hợp bánh lăn giúp di chuyển dễ dàng, thiết kế các chân đứng nhỏ, tiện việc đặt để và giảm tiêu thụ
năng lượng.
Chất lượng cao, dễ vận hành, giá thành ưu đãi.

Thông số kỹ thuật:
Dòng máy

PE - 1000S

Lưu lượng hút tối đa

1000 m3/h

Công suất

750W

Điện áp sử dụng

220V, 50Hz

Bảo hành động cơ

Một năm

Áp suất khí

2300Pa

Tỷ lệ lọc khí

≥ 99.7%

Độ ồn

≤ 65 dBA

Kích thước

500x520x1450mm

Trọng lượng

85 kg (N.W.) / 125 kg (G.W.)

Đường kính ống hút

100mm / 150mm
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