VARIAIR RADIALBLÆSERE RV 2.1944/10 & VATP 1600

VARIAIR RADIALBLÆSERE FRA BECKER
Optimalt tilpasset til applikationer med højt volumenflow ved øget differenstryk uden at miste fokus på energieffektiviteten og
livscyklusomkostningerne: Det er den optimale løsning i form af en radialblæser fra Becker, som er skræddersyet efter dine krav.

FORDELE
▪ Store transportmængder op til 1570
m³/h ved meget kompakt konstruktion
▪ Til over- og undertrykanvendelser
▪ Hastighedsreguleret drift med
Ekstern VARIAIR frekvensomformer
VAU11-22/3, som option med VAU7.5/3
ved begrænset karakteristik
▪ Små dimensioner og lav vægt
yderligere fordele ved radialblæseren
som VARIAIR Turbo Package (VATP):
▪ VATP 1600 som fuldt integreret og
tilslutningsklar enhed bestående af
- RV 2.1944/10 radialblæser,
- VARIAIR frekvensomformer
VAU11-22/3,
- Indsugningsfilter med stort filterareal
i en lyddæmpet hætte
▪ Hurtig installation og nem integration
i eksisterende systemstyringer

INDIVIDUALISERING
RV 2.1944/10:
▪ Filterhus som option (med eller uden
integreret kontraspjæld på sugesiden)
med transparent servicedæksel, stort
filterareal og variabel sugetilslutningsretning
▪ Nem og fleksibel systemintegration
via ekstern frekvensomformer og hhv.
opstillings- og fastgørelsesmulighed
også uden ståfod
▪ Mulighed for vægmontering af ekstern
frekvensomformer
VATP 1600:
▪ Kontraspjæld på sugesiden, som optionalt kan integreres i filterhuset
▪ Yderligere lyddæmpere kan monteres
direkte på hætten
RV 2.1944/10 & VATP 1600:
▪ Som option integrerbart kontraspjæld
på tryksiden
▪ Vores kompetence er kundespecifikke
produktløsninger, også ved små styktal

VAU7.5/3
VAU11-22/3
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▪ Energieffektiv drift via høj virkningsgrad
▪ Stort reguleringsområde via karakteristik drift op til max. 400 Hz ved hjælp af
VARIAIR teknologi (inklusive apparaters
egen beskyttelsesfunktion)
▪ For mindre performance-krav kan
frekvensomformeren VAU11-22/3
udskiftes med VAU7.5/3 med en max.
effekt på 7,5 kW
▪ Luftkølet, kølevandsforsyning
ikke nødvendig
▪ Lave drifts- og returlufttemperaturer

RV 2.1944/10
inkl. indsugningsfilter

VATP 1600 inkl.
støjdæmpere (ekstra udstyr)

TEKNISKE DATA RV 2.1944/10 & VATP 1600
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BECKERS LØSNINGER
Som international førende producent inden for vakuum- og
trykluftteknologi tilbyder vi vores kunder helhedsløsninger til
deres individuelle krav.

KUNDETILPASNING

KOMPETANCE

SERVICE
EFFEKTIVITET

Becker radialblæsere er den ideelle løsning til
▪ tørreanlæg,
▪ pneumatisk transport,
▪ emballagemaskiner,
▪ skæreborde (vakuumfiksering),
▪ air knives,
▪ plastmaskiner (affugtning og tørring),
▪ industristøvsugere,
▪ sugeanlæg,
▪ filteranlæg,
▪ stråleanlæg,
▪ ventilationsanlæg,
▪ miljøapplikationer.

PRODUKTER
SUPPORT

VORES LØSNINGSKOMPONENTER
▪ KUNDETILPASNING
Vi tilbyder de passende løsninger til
dine individuelle krav.

▪ SUPPORT
Vores rådgivning og planlægning
giver en merværdi til din individuelle
anvendelse og din optimale løsning.

▪ SERVICE
Vores datterselskaber og
repræsentationer verden over tager
sig af dine individuelle behov.

▪ EFFEKTIVITET
Vi optimerer din luftforsyning for
højere effektivitet af dit samlede
system.

▪ KOMPETANCE
Takket være vores 130 år lange erfaring
ruster vores innovative løsninger dig til
fremtiden.

▪ PRODUKTER
Vi udvikler enkelte og samlede
løsninger til dine specifikke krav med
udmærkelsen ”Best in class”.
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