
Seria X-CYCLONE® RJ 
Filtre de aer compacte şi ieftine pentru aerosoli pe bazã de apã
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Seria X-CYCLONE® RJ

DOMENIU DE UTILIZARE

Filtrarea aerului emanat de mașinile de 
producţie, instalaţiile de acoperire sau 
liniile de prelucrare a alimentelor. Sepa-
rarea aerosolilor pe bazã de apã precum 
lubri� anţii de rãcire sau pulverizatori.

CONSIDERAŢII TEHNICE

• Sistem de separare X-CYCLONE® bre-
vetat ca � ind de înaltã performanţã, 
cu o ratã de e� cienţã de pânã la 

 99, 9999%

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

• 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.

• Efi cienţa și operativitatea fi ltrului de 
aer au fost dovedite de analiza CFD a 
� uxului de aer

• 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.

• 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® RJ
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Seria X-CYCLONE® RJ

Date electrice Dimensiuni

Tipul 
dispozi-
tivului

Volumul de 
extracţie [m³/h]

Tensiune electricã
[V]

Curent electric
[A]

Putere electricã
[W]

Lungime
 [mm]

Lãţime
[mm]

Înãlţime
[mm]

Dia-
metrul 

conectãrii 
DN

[mm]

Greutate
[kg]

1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RJ-1 400 700 1~230 1~115 0,60 1,20 78 78 300 300 230 100 10

RJ-2 1000 1500 3~400 3~230 1,00 1,70 250 360 440 440 480 160 26

RJ-3 1400 2600 3~400 3~230 1,75 3,00 500 810 440 440 480 160 30

1*  Volum de extracţie la conectarea la sistemul de extracţie a � ltrului instalat
2*   Volum de extracţie la neconectare, impedanţã redusã fãrã � ltru

ACCESORII

• Sistem superior de fi ltrare EUREVEN®  
F2011 ușor de curãţat cu capacitate 
de respingere a umiditãţii, realizat 
din material sintetic

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

• Aglomerator sub formã de fagure 
potrivit pentru concentraţii mari de 
vapori

• Sistem de acumulare realizat din oţel 
inox destinat îndepãrtãrii PM 2.5.

• Ţeavã REVEN®TEC pentru condensa-
rea aburilor și a vaporilor de ulei

• Protecţie cip, fi ltru de carbon activat 
și � ltru-sac

• Furtunuri de extracţie, hote și coliere

Sisteme compacte
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