
Seria X-CYCLONE® RJD 
Filtre de aer compacte pentru praf fin
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Seria X-CYCLONE® RJD

DOMENIU DE UTILIZARE

Filtrarea aerului extras din praf � n uscat 
precum nisipul și praful de granit sau 
din fumurile de sudurã sau lipire.

CONSIDERAŢII TEHNICE

• Sistem de separare EUREVEN®  F2011 
de înaltã performanţã, cu o ratã de 
e� cienţã de pânã la 99, 9999%. Mo-
dul de � ltrare cu sistem de respingere 
a umiditãţii și ușor de curãţat, realizat 
din material de � ltrare sintetic.

• Concept sustenabil de fi ltrare a aeru-
lui graţie utilizãrii unor separatoare 
de curãţare

• Rotorul și motorul ventilatorului 
dispun de un design ecologic și eco-
nomisesc energia, în conformitate cu 
Directiva Europeanã asupra produse-
lor bazate pe energie. Potenţialul de 
economisire a energiei este pânã la 

 1, 00 euro pe an în comparaţie cu 
� ltrele de aer tradiţionale.

• Izolaţie 100% inoxidabilã  în confor-
mitate cu cerinţele asociaţiei germa-
ne a mãrcilor comerciale pentru oţel 
inox Warenzeichenverband Edelstahl 
Rostfrei e.V.

• Proiectat, construit și produs în 
 Germania

• Garanţie nelimitatã pentru elemente-
le separatoare de bazã X-CYCLONE®  
și rezistenţã la coroziune a izolaţiei

Sisteme compacte
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DATE TEHNICE SERIA X-CYCLONE® RJD

Seria X-CYCLONE® RJD

Date electrice Dimensiuni

Tipul 
dispoziti-

vului

Volumul 
de 

extracţie
[m³/h]

Tensiune electricã
[V]

Curent electric
[A]

Putere electricã
[W]

Lungime
[mm]

Lãţime
[mm]

Înãlţime
[mm]

Greutate
[kg]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RJD-1 500 3~400 3~230 1,75 3,00 500 810 560 410 1220 70

L

H

B
ACCESORII

• Elementele de bazã X-CYCLONE® cu 
capacitate de stingere a � ãcãrilor, au 
fost testate în conformitate cu 

 UL 1046, ULC-S 649, JFEA, DIN 18869-
5 și DIN EN 16282

• Filtru superior de particule de aer,  
adecvat emisiilor mai mari de fum și 
praf

• Filtru superior pentru fumurile de 
sudurã și lipire, certi� cat de Institutul 
pentru Siguranţa Profesiei și Sãnãtate 
din cadrul Societãţii de Asigurãri de 
Rãspundere a Angajatorilor Germani 
BGIA

• Filtru superior de carbon, activat pen-
tru reducerea mirosurilor neplãcute

Sisteme compacte
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