
Natafscheider 
type NA 7-26



Vloeistofhouder 
Behuizing van edelstaal

Filterpatronen 
stofklasse H

Extra aan/uit-toets

Ontgassingsklep

Dompelbuis

Zuigaansluiting

Stootrollen

Wervelzeef

Handgreep

Ontgrendelhendel 

Niveausensor

Vochtafscheider / 
Behuizing van 
edelstaal

Behuizing van 
staalplaat

Niveaucontrole /
Kijkvenster

Overzichtelijk bedienings- 
en weergavepaneel



Het opgezogen materiaal wordt door een zuigaansluiting in de nataf-
scheider gezogen. In de vloeistofhouder worden de lucht, 

stofpartikels en vloeistof aan het wervelen gebracht. De stofdeeltjes
worden bevochtigd met de vloeistof en slaan als bezinksel neer op de

bodem van de houder. Vloeistof die door de transportlucht wordt
meegevoerd, agglomereert op de vochtafscheider die zich in de 

zuigluchtstroom bevindt en slaat in druppels neer in de 
vloeistofhouder.

Resterende stofdeeltjes worden aansluitend afgescheiden in de drie 
filterpatronen van stofklasse H. Geschikt voor afzuiging o.a. van explosief
stof, kleverige of explosiegevaarlijke stofsoorten, restanten buskruit,
springstof, aluminium- of magnesiumstof.

Vochtafscheider 
Behuizing van edelstaal

z Extra aan/uit-toets naast vloeistofhouder

z Vlakke schuif als beveiliging

z Gemakkelijk te verwisselen aandrijfeenheid dankzij 
stekkerverbinding

z Elektrische onderdelen met UL-goedkeuring 
(conform Noord-Amerikaanse veiligheidsvereisten)

Speciale uitrusting:
z  Stootrollen op alle 4 de hoeken
z  Stekker op toevoerleiding kan worden gekozen door 
de klant

z  Potentiaalvereffening met geïntegreerde vraag = 
geen start mogelijk zonder stekkerverbinding

Wervelzeef met 
handgreep om de zeef
#gemakkelijk weg te 
kunnen nemen

Vergrendeling van de
vloeistofhouder op de
wagen

Aanvullende beveiliging 
door een schuif, die 
zuigen zonder zeefinzet on-
mogelijk maakt

Wagen van edelstaal voor
gemakkelijke wegname
en veilig transport van de
vloeistofhouder

z Weergave verschildruk

z Weergave onderdruk

z Niveaubewaking

z Urenteller ventilator / Stand-by

z Taalkeuze: Duits, Engels, Spaans, Frans

z Mogelijkheid van foutanalyse - optisch en/of akoestisch

Bedienings- en weergavepaneel



DIN EN 60335-2-69, Bijl. AA

Behuizing

Vloeistofhouder

Motorvermogen (kW)

Spanning (Volt)

Frequentie (Hz)

Stroomopname (A)

Onderdruk (mbar)

Onderdruk kortstondig (mbar)

Luchtdebiet (m3/u) (gemeten met slang 3 m)

Geluidsdrukniveau (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

Filterpatroon stofklasse H (m2)

Lengte x breedte x hoogte (mm) (Standaard)

Lengte x breedte x hoogte (mm) (Speciale uitrusting)

Gewicht (kg)

Beveiligingsklasse IP

Capaciteit (liter)

Waterverbruik (liter/u)

Zuigaansluiting (mm)

Plaatstaal

Edelstaal

2,6 / 2,89

230 / 240

50 / 60

11,9 / 12,3
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