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MSU

DYNAMIC

MSU SERİSİNİN EN YENİLİKCİSİ
TA N I T I M

Temizlenebilir M CLASS kartuş filtrelere sahip olan ünitede, standart olarak otomatik
döner tip filtre temizleme ekipmanı ve opsiyonel olarak JET PULSE filtre temizleme
sistemi mevcuttur.
Çapak önleyici, yıkanabilir
çekmeceleri ile donatılmıştır.

mesh

filtre

Opsiyonel olarak 5'' dokunmatik ekran ve
CLEVER BASIC yazılım ile tedarik edilebilir.
Yüksek verimle çalışan EC motor ve kompozit
fan standarttır.
Kompozit, ahşap, taş işleme ve daha birçok
sektör için seçenekler mevcuttur.

S E Ç E N E K LE R • O P T I O N S
Tam otomatik filtre temizleme / Fully
automatic filter cleaning
6 metre esnek hortum ve mıknatıslı
emiş davlumbazı / 6 meters flex hose
and extractionhood with magnetic
clamp
Farklı şebeke voltajları için üretim
/ Production for different mains
voltages
Mobil
Mobile

Toz emişi için özel filtreler / Special
filters for dust extraction

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

OEM üretim / OEM production
5" dokunmatik LCD ekran / 5" LCD
touch screen

5'' dokunmatik LCD ekran
5'' LCD touch screen
Standart panel
Standard panel

Te k n İ k VE R İ • TE C H N I C AL DATA

Pulse-Jet filtre temizleme (Opsiyonel)
Pulse-Jet filter cleaning (Optional)
Tam otomatik filtre temizleme (Opsiyonel)
Fully automatic filter cleaning (Optional)
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Motor Gücü / Motor Power

2015 EC - 1,3 kW - 3000 rpm (Ayarlanabilir / Adjustable)

Şebeke / Mains supply

230 V / 50 - 60Hz

Maksimum debi / Maximum air flow

3500 m3/saat - 3500 m3/h

Emiş ağızında debi / Air flow at extraction point

1300 m3/ saat - 1300 m3/h (Ortalama / Average)

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges

2 x 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean

Yarı Otomatik / Semi Automatic

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght

3 metre / 3 meter

Kol tipi / Arm type

Dıştan mekanizmalı / Outer mechanism

Gövde / Body

Galvaniz çelik / Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346

Fan / Fan

Kompozit / Composite

Gürültü seviyesi / Sound pressure

60 - 75 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation

Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H)

1230 mm - 770 mm - 1170 mm

Ağırlık / Weight

165 kg

Test sertifikasyonu / Test certification

TUV Austria
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THE MOST INNOVATIVE OF THE msu SERIES
I n t ro d u c t i o n
The unit, which has cleanable M CLASS cartridge filters, has automatic rotary type filter cleaning
equipment as standard and JET PULSE filter cleaning system optionally.
Equipped with anti-burr, washable mesh filter drawers.
It can optionally be supplied with a 5'' touch screen and CLEVER BASIC software.
High efficiency EC motor and composite fan are standard.

Kullanım Alanları / Ideal for
Kaynak / Welding
Taşlama / Grinding
Termal Kesim / Thermal Cutting

Options are available for composite, wood, stone processing and many more industries.
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Öze l l İ k le r İ

EC MOTOR ve KOMPOZİT FAN: Yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve tatminkâr
performansı garanti eder.
CLEVER BASIC YAZILIM (opsiyonel): Birçok
farklı parametreyi görüntüleme ve ayar
değiştirme imkanı sunan CLEVER yazılımımız,
kullanıcıya daha fazla esneklik sağlar.
DİJİTAL KONTROL PANELİ (opsiyonel): 5"
dokunmatik ekrana sahip olan dijital kontrol
paneli, CLEVER yazılım ile birlikte, birçok
parametrenin izlenmesi ve gerektiğinde
ayarlanabilmesini sağlar. Tasarımı tamamen
şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
DAVLUMBAZ: Ortalama 1300 m³/saat emiş
performansı sağlayan ünitemiz, birçok
rakibine oranla daha yüksek performans
sunar.
ÖN FİLTRELER: Kıvılcım ve kaba partiküllerin
filtreye ulaşmasını önler. Yangına karşı
koruma sağlarken, kartuş filtre ömrünü de
uzatır.
GÜVENLIK: Kapaklarda bulunan güvenlik
düğmeleri, kapaklar açıkken makinenin
çalıştırılmasını önler.
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TEMİZLEME: Dinamik ve standart olarak
döner filtre temizleme ekipmanı ile
donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak JET PULSE
filtre temizleme özelliği ile satın alınabilir.

C L A S S I C F RO N T PA N E L
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F e at u re s

EC MOTOR & COMPOSITE FAN: It guarantees high efficiency, low energy consumption and
satisfactory performance.
CLEVER BASIC software (optional): Our CLEVER software, which offers the possibility to view
many different parameters and change settings, provides more flexibility to the user.
DIGITAL CONTROL PANEL (optional): The digital control panel with a 5" touch screen, together
with the CLEVER software, allows many parameters to be monitored and adjusted when
necessary. Its design is carried out entirely within our company.

5 ' ' D İ J İ TAL Ö N PA N E L

HOOD: Our unit, which provides an average of 1300 m³/h extraction performance, offers higher
performance than many of its competitors.
PRE-FILTERS: Prevents sparks and coarse particles from reaching the filter. While providing
protection against fire, it also extends the life of the cartridge filter.
SAFETY: Safety buttons on the covers prevent the machine from being started when the covers
are open.
CLEANING: Equipped with dynamic and rotating filter cleaning equipment as standard. It can be
optionally purchased with the JET PULSE filter cleaning feature.

PA N E L a ç ı k l a m a s ı • pa n e l d I S C R I P T I O N

Üniteyi açıp-kapama düğmesi
Unit on-off switch

Fan hızı ayarı görüntüleme barı
Fan speed monitoring bar

Uyarı ve bilgi ekranı
Information display

Fan hızı görüntüleme
Fan speed monitoring

Filtre durum göstergesi
Filter cartridge monitoring

Fanı ekonomik modda çalıştırma düğmesi
Economic mod button

Fark basıncı, Motor sıcaklığı, Voltaj ve akım görüntüleme
Differantial pressure, Motor head, Voltage and amperage monitoring

www.avevofiltre.com
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Fan hızı ayarlama
Fan speed adjustment buttons

Manuel filtre temizleme düğmesi
Manuel filter cleaning button

Fanı tam hızda çalıştırma düğmesi
Full-fan speed button

Servis bakım menüsüne giriş
Service menu button
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