
elektrostatyczny filtr powietrza

Profesjonalne rozwiązania w trosce o czyste 
powietrze w miejscu pracy
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Wyjątkowy ELBARON RON/A – elektrostatyczny fi ltr powietrza

zabezpieczenia gwarantujące odpowiednie 
zabudowanie wkładu fi ltrującego

wyjątkowe natężenie pola 
jonizatora w wysokości 677 V / mm, 
wpływające pozytywnie na  wysoki 
stopień fi ltracji i długą żywotność

kompaktowa komora jonizująca i kolektor 
skraca czas konserwacji, łatwa do 
czyszczenia

aluminiowy fi ltr wstępny 
o wysokiej gęstości siatki 
fi ltrującej

przy urządzeniach 
dwukomorowych – druga 
komora jonizująca i kolektor 
dla wyższego stopnia fi ltracji 
oraz dłuższej żywotności

separator wejściowy 
z króćcem 
podłączeniowym i fi ltrem 
wstępnym gwarantującym 
optymalny przepływ 
powietrza

specjalne zaciski
i pełnopowierzchniowe 
uszczelnienie drzwiczek 
urządzenia dla wysokiego 
stopnia fi ltracji oraz 
optymalnej szczelności

dwa oddzielne zbiorniki 
odprowadzania cieczy 
z odrębnymi odpływami; 
to przyczynia się do 
maksymalnego stopnia fi ltracji

szyny montażowe 
na całej długości 
urządzenia

sprężyny uziemiające 
do automatycznego 
rozładowania transformatora 
przy otwieraniu urządzenia 
do prac serwisowych

wyposażone w oznaczenie 
CE oraz deklarację 
zgodności EC

Główne zastosowanie: jako urządzenie fi ltrowentylacyjne mgieł olejowych, mgieł emulsyjnych, dymów.
Dzięki wyjątkowej konstrukcji fi ltra ELBARON przy wysokim stopniu fi ltracji oddzielone zostają 
niebezpieczne (ze względu na możliwość przedostania się do płuc) cząstki o wielkości 0,3 – 0,5 µm, 
a nawet drobne cząstki dymu o wielkości od  0,01 µm. Możliwość czyszczenia we własnym zakresie 
i ponownego użycia wszystkich elementów fi ltrujących.

Urządzenia kompaktowe Urządzenia uniwersalne Centrale fi ltrowentylacyjne

RON/A 60 oraz RON/A 100 od RON/A 120 do RON/A 5000 od RON/A 5000 do RON/A 25000

INNE OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY:

COBARON - kombinowane fi ltry powietrza

TEBARON - mechaniczne fi ltry powietrza

Akcesoria dodatkowe – 
według zapotrzebowania klienta

Czyste powietrze w miejscu pracy
ISI - Industrie - Produkte GmbH
Industriepark Nord
DE-53567 Buchholz/Mendt
Fon  : +49 (0) 2683 / 97940 oder 6087
Fax   : +49 (0) 2683 / 7447
web : www.isi-luftfi lter.de
mail : isi-industrie-produkte@isi-luftfi lter.de
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