Capítulo 3

Pré-separador 27

DCF Móvel

DADOS TÉCNICOS

Artigo nº 7010
O DCF Móvel é adequado para a separação de diferentes
tipos de produto em bruto, líquidos e água. É leve e
equipado com rodas, por isso pode ser ligado directamente
ao local de trabalho, reduzindo a carga no circuito de
condutas e o risco de obstrução do circuito.
O DCF Móvel é o modelo standard do pré-separador
móvel. Para descarga, os fixadores da tampa são facilmente
abertos para descarga do material, com pá ou inclinando o
pré-separador.
Com Saco de
Plástico

7074

DCF Móvel completo com saco
de plástico e tubo de compensação de pressão, para manter a
mesma pressão dentro e fora do
saco de plástico. Ideal para
amianto, sílico e outros materiais
que carecem de uma recolha
selada.

DC F Móvel

7010

7074

7073

7009

7097

Capacidade
Altura mm
Contentor Ø mm
Peso
Admissão mm

95 l
900
440
30 kg
Ø 76

95 l
900
440
30 kg
Ø 76

95 l
900
440
35 kg
Ø 76

95 l
900
440
30 kg
Ø 76

95 l
1650
440
35 kg
Ø 76

Separador Líquido

7073

DCF Móvel com separador de
líquidos, com grelha interna e
dreno. Ideal para partículas
metálicas com óleos de corte e
emulsões de arrefecimento.

Ciclone Separador
Artigo nº 7367
Na presença de grandes quantidades de material, o DC 5800a
PTFE pode ser complementado com um ciclone separador,
montado directamente no contentor de 200 l. O contentor de 200
l está fora da gama Dustcontrol.
DADOS TÉCNICOS
Ciclone Separador
Altuna
Diâmetro ciclone
Diâmetro contentor
Peso
Admissão/Descarga

580 mm
Ø 250 mm
Ø 620
ca 10 kg
Ø 76 mm

Separador de Água

Com Ciclone

7009

7097

DCF Móvel com separador de
água, com dreno Ø 50 mm.
Ideal para separação de grandes quantidades de água.

DCF Móvel com ciclone de alta
eficiência montado no topo. O
ciclone tem um pequeno
diâmetro relativo e admissão
própria para separar até
pequenas e leves fibras de
amianto ou similares. Contentor
com saco de recolha selado, sem
fugas.

