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Kulfiltervogn 3000/315 - vare nr.  84.67.7030
Kulfiltervogn 4500/400 - vare nr.  84.67.7035

Kulfiltre til luftrenser

Kulfiltre anvendes til renoveringsopgaver, hvor der er fare for PCB 
forekomster i byggematerialerne. Filteret placeres i udblæsningss-
langen fra luftrenseren. Selve filteret er bygget op således, at det 
giver mindst mulig modstand i udblæsningen. På den måde be-
lastes afsugningen ikke unødvendigt.
 
RONDA® kulfiltervogn 3000/315 (A) er et in-line filter, der mon-
teres med slanger i ind- og udblæsningen. RONDA® kulfiltervogn 
4500/400 (B) skal placeres umiddelbart uden for rummet, da den 
filtrerede luft blæses direkte ud gennem siden på filteret. Dette er 
for at holde trykfaldet på filteret lavt. Det er vigtigt, at luften til kul-
filteret er filtreret korrekt for fint støv, inden det kommer i kulfilteret, 
da fint støv vil ødelægge kullene og blokere filteret.
 
Kulfilteret leveres på en handy transportvogn med to svirvelhjul og 
to luftgummihjul, der letter transporten til og fra anvendelsesom-
rådet. Indløbet til filteret er med standard 315 eller 400 mm (ven-
tilations-) tilslutning til standard flexslanger. Udblæsningen fra 
3000/315 filteret med 315 mm (ventilations-) tilslutning til  standard 
315mm flexslange.

Kulfilterene er designet til maks.  3000 m³/h og 4500 m³/h og kan 
således anvendes til vores RONDA® NPU modeller (1250, 2500 
og 5000), samt andre mærker, hvor tilslutning og luftflow stemmer 
overens med kulfiltrenes tekniske data. 
Kulfilterets levetid afhænger af brug og opsuget koncentration. Le-
vetidsudløb bør altid kontrolleres med kontrolmålinger.
Leveres uden slanger til tilkobling mellem luftrenser og filter – dette 
bestilles separat. 

• Anvendes til filtrering af udblæsningsluft fra saneringsop-
 gaver.
• Kan anvendes til alle luftrensere med HEPA klasse H eller 
 H14 filtrering.
• Nem slangetilslutning til maskinen og filter.
• Kan anvendes med RONDA® NPU serien.

Tekniske data 3000/315  4500/400

Max. luftgennemstrømning *...................830 ................ 1250 l/sek.
Vægt inkl. filter .......................................44,5 ......................42,0 kg
Vægt transportvogn ...............................11,5 ...................... 11,5 kg
Vægt filter ..............................................33,0 ......................30,5 kg
Lufttilgang “standard ventilation” ........ ø 315  ......  ø 400 (408) mm
Luftafgang “standard ventilation” ........ ø 315  .....................- ** mm
Længde ................................................1350  ..................1350 mm
Bredde (yderside af hjul/stel) ...........620/550  .............620/550 mm
Højde (med filter monteret).....................610  ....................630 mm

* Ved filtrering af PCB
** Udblæses over filteret
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RONDA® Støvsuger

Kulfiltre til luftrenser
Standardtilbehør
1.  Kulfilterenhed 3000...................................................84.67.7014 
2. Kulfilterenhed 4500 ..................................................84.67.7015
3. Transportvogn ..........................................................83.85.0002

Ekstratilbehør
1.  Ventilationsslange ø 315 mm med 
 ståltråd, længde á 6 mtr ...........................................84.54.3150
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