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W02-01-1230 Ramię Oskar Ø125 - wersja wisząca
Stainless Steel Fume Arm - Duct Diameter 5”, Reach 10’
Opis:

• Hood inlet Diameter 10”.
W02-FS-1230
Wentylacja
stanowiskowa z wyjątkiem
żrących
i agresywnych
• Hanging
model.
chemicznie oparów i gazów

261

1230

8

120

Kołnierz montażowy ramienia Oskar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elementy regulacyjne na zewnątrz
aluminiowa ssawka (żółta) z przesłoną wlotu
uchwyt
dookoła
całej ssawki
Standard
construcion:
aluminiowe przeguby ssawki (czarne)
• nominal
airflow oraz
205-325
przeguby
środkowe
przycfm
gnieździe ze stali (czarne)
• all adjustments on
the outside
aluminiowo-stalowe
gniazdo
(żółte)
• stainless
steel hood(niebieskie)
with air diverter
stalowe
rury felcowane
• grab handle
around the
hood
aluminiowa
przepustnica
wbudowana
w przewód rurowy
• aluminum
hood
joints PCV odporne na∅183
czarne
przewody
elastyczne
temperaturę do
• middle
and swivel steel joints
80°C
∅183
• aluminumpokrycie
and stainless
steel
mounting swivel
•
standardowe
farbami
proszkowymi
• smooth stainless steel tubes
∅165
• stainless steel built-in air damper
Parametry:
• clear FDA∅165
polyurethane flexible hoses (temperature resistance
up
to 176°F)
Zasięg
pracy
3m
• grade 304 stainless steel
Średnica
125 mm
6 x ∅7
• mounting bracket WSS-125 stainless steel
Wydajność
550÷900
6 flange
x ∅7Ø5” stainless
steelm³/h
• connection
• stainless steel hardware nut,bolts and anodized aluminum shock
assembly
Akcesoria i opcje:

Ø6.49”
∅165

∅250

66 xx Ø0.28
∅7
Notes:

∅125

Ø7.20”
∅183

∅125

P07-01-0003 - Wspornik montażowy WS-125
P08-11-0003
- Króciec
przyłączeniowy okrągły Ø125mm stalowy
Accessories
and options:
P02-80-0001 - Zestaw MOD-A (fotoczujnik, oświetlenie w
ssawce,
8m przewodu)
• photosensor
set,przełącznik,
hood light, light
switch, 26ft of cable
P02-80-0002
Zestaw
ssawce,
• hood -light
set withMOD-L
switch and(oświetlenie
26ft of cable w
przełącznik,
przewodu)
• hood light
set with 28m
switches
(additional switch for fan or electric
damper
control), 26ft
of cable(oświetlenie w ssawce,
P02-80-0003
- Zestaw
MOD-L2
• floor stanchions
przełącznik, 8m przewodu, dodatkowy przełącznik
z przewodem do włączania wentylatora lub
elektrycznej przepustnicy)
P02-80-0010 - Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem
kabli uziemiających

1185

46.6
11
5”
85

Konstrukcja standardowa:

∅250

8”
1472.505

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com
www.IAP-AirProducts.com • Sales@IAP-AirProducts.com

Notatki:

1185

Custom request all black external parts to be
painted white in color.
Handle to remain black.

Sposób pakowania i rozmiary kartonu

∅125
Ø4.92”

Ø9.84”
∅250

300

11.81”
300

Standardowa ssawka

The method of packing and carton sizes:

H
A

H

B

300

A

A = 330 mm
H = 530 mm
B = 1600 mm
waga brutto = 17,5 kg

B

A = 12.99”
B = 63.78”
H = 20.47”
weight = 40.5 lbs

All dimensions are given in [inch].
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