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VKS-V3 Overdrukfiltersysteem
VKS-V3 overdrukfiltersysteem, een verstandige keuze in het gebruik en montage
•Filterhoogte extra hoog.Voordeel: het goed kunnen plaatsen van een grote diversiteit aan filterpakketten.
•Vuile luchtaanzuiging direct over de filters.Voordeel: de filterruimte blijft schoner, waardoor minder
schoonmaakwerkzaamheden bij het vervangen van het filterpakket.
•Dakframeset is volledig voorgemonteerd en zeer eenvoudig te plaatsen (het originele dakluik compleet met buitendakrand
en cabine afwerkplaat binnen worden gedemonteerd en blijven dus onbeschadigd in tact, waardoor indien nodig, deze 		
altijd kan worden teruggeplaatst).
•Electra is volledig voorgemonteerd, waardoor het systeem alleen maar van spanning voorzien hoeft te worden. De rest van de
kabelset is plug & play.
Voordeel: samen met het voorgemonteerde dakframe zorgt dat uw montagetijd zeer verkort wordt en de montage extra soepel
verloopt.
•Bediening geschiedt door een volledig in de dakplaat geïntegreerde CCU Cabinedruk Controle Unit met de volgende
bedieningsgemakken
- automatische drukregeling, waardoor een lager luchtflow over de filters wordt gecreëerd. Hierdoor wordt de levensduur van de
stoffilters aanzienlijk verlengd en daardoor krijgt u een betere contacttijd met het aktief koolfilter krijgt, zodat deze optimaal de
gifstoffen kan filteren.
- filterpakket detectie, die aangeeft in volledig uitleesbaar display dat er geen filters aanwezig zijn. Het systeem komt daardoor ook
niet in werking en geeft in het display filteralarm weer.
- uit te bereiden met geursensor voor het bewaken van de luchtkwaliteit in de cabine op gifstoffen. Bij overschrijding van de
grenswaarden wordt onmiddelijk d.m.v. een akoestisch alarm en een uitleesbare weergave op het electronisch display
uitgeschreven dat de Mac waarde is overschreden en er actie ondernomen moet worden.
Kortom: deze V3 biedt u vele voordelen en gemakken, waardoor de keuze voor dit systeem achteraf een zeer goede keuze blijkt te
zijn.

VKS-V3 overdrukfiltersysteem
Kenmerken:
-Behuizing is gemaakt van RVS 304.
-Gestroomlijnde polyester kap, voorzien van een centreersysteem. Deze kap is standaard wit, maar kan desgewenst prima in iedere
kleur worden gespoten.
-Filterdeksel is eenvoudig te openen en te sluiten d.m.v. RVS snelsluitingen.
-VKS-V3 overdrukfiltersysteem montagesets zijn te verkrijgen voor diverse merken vrachtwagens, zoals DAF, MAN,Volvo, Mercedes,
Scania, Renault, Ginaf en Terberg.
-VKS-V3 overdrukfiltersysteem is leverbaar in 12 Volt, 24 Volt en 220 Volt is mogelijk d.m.v. een ingebouwde trafo.
-Door deksel afgesloten en van filtercompartiment gescheiden ventilatorruimte.
-Filters zijn eenvoudig en snel te wisselen zonder gereedschap.
-Geschikt voor stoffilters van EU-5 klasse P1 t/m EU-13 klasse P3.
-Geschikt voor actief koolfilters type A/B/E/K/Hg of combinaties van deze types.
-VKS-V3 overdrukfiltersysteem voldoet aan de NEN 4444 en huidige Arbo beleidsregels, CE-normen en richtlijnen zoals zijn
opgenomen in de publicatie CROW 132.
				

Technische informatie:

				
Afmetingen:			
								

Lengte		
700 mm

				

Voltage 12/24 Volt Stroomsterkte 15 Ampère zekering

Electrische gegevens:		

Berkhaag 28
5161 CC Sprang-Capelle
				
Gewicht standaard unit:		
Mobiel: 06-53352225
								
Fax: 0416-544323
E-mail: info@vksnederland.nl

Zonder filters
36 kg		

Breedte		
740 mm

Hoogte
230 mm

Met filters EU5-30, EU13-38, A-75
49 kg
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