Udsugningsarme

GBC arm
- Udsugning til genbrugsstationer og affaldsrum
Udsugningssystem til udsugning på genbrugsstation, affaldsrum, batterirum og andre steder, hvor der udvikles
skadelige dampe.
Udsugningen leder de skadelige dampe ud i det fri og sikrer
et sundt arbejdsmiljø for medarbejderen på renovationspladsen.
Affaldsudsugning fra Geovent er rettet mod genbrugs-stationer, hvor man ofte håndterer affald, der udvikler opløsningsmidler og andre skadelige dampe.
Systemet består af en arm i galvaniseret udførelse med
gasfjeder, samt et låg i kraftig syrefast akryl. Sugestutsen i
låget er udført i syrefast epoxylakeret stål, og forbindes til
syrefast PUR slange, som tilsluttes kanalsættet.
Armen er udstyret med en gasfjeder, der fastholder låget i
den ønskede position. Når armen er under vandret, trykkes
låget ned mod beholderen. Kommer den over vandret position – f.eks. når man løfter låget – skubbes låget let op,
således at man let kan komme af med det farlige affald.
Standard armen er for fastmontage på væggen. Måtte det
ønskes, kan der mod merpris tilkøbes skinnesystem, således at armen let kan flyttes horisontalt eller vertikalt, såfremt at tønden eller affaldscontaineren får ny placering.

Bestillingstabel
Varenr.

Beskrivelse

01-860

GBC Arm ø700 mm
Sættet består af følgende:
Udsugningsarm udført i galvaniseret stål og
monteret med gasdæmper, der fastholder låget i den
ønskede position. Armen er monteret på konsol for
fast montage.
Tilslutningsflangen er udført i syrefast epoxylakeret
stål.
2m syrefast PUR slange (ø80 mm), ø700 mm 10 mm.
acryllåg med håndtag.
Låget kan leveres i polycarbonat efter ønske.

01-861

GBC Arm 700x900 mm
Sættet består af følgende:
Udsugningsarm udført i galvaniseret stål og
monteret med gasdæmper, der fastholder låget i den
ønskede position. Armen er monteret på konsol for
fast montage.
2m syrefast PUR slange (ø80 mm),
10 mm. 700 x 900 mm rektangulært acryllåg med
håndtag.
En typisk container er 1300x800 mm, så der skal
bruges to sæt pr. container.
Låget kan leveres i polycarbonat efter ønske.

01-865

Skinne til horisontal og vertikal positionering.
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GBC arm - udsugning til genbrugsstationer og affaldsrum

Låg i polycarbonat
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