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VISU® PESURIVETOKAAPPI
»» Vaativaan ammattikäyttöön.
»» Pesurivetokaappi soveltuu hyvin työhön,
jossa käytettään esim. vahvoja happoja, jotka
eivät saa kulkeutua poistokanavistoon, esim.
perkloorihappo.
»» Sisältää poistokanavan pesurin vedenerottimella,
jossa 2-suutin-sumutusjärjestelmä ja viemäriyhde
hajulukolla.
»» Imut sekä ylhäällä että alhaalla.
»» Asianmukainen viemäröinti tilaajan toimesta.

Tekninen tyyppipiirustus, esimerkki

Vedenerotin

VISU® Pesurivetokaapin toiminta:

Puhdistettava ilma

Pesu vesisumulla

Veden erotus
ja viemäröinti

Pesty poistoilma
+vesihöyryä

Irtovesi viemäriin

Puhdistettava ilma kulkee vesisumupesun läpi vedenerottimeen, jonka jälkeen puhdistettu poistoilma menee kanavistoon sisältäen vesihöyryä.

Mitat, materiaalit ja ominaisuudet
Vakioleveydet, mm L

1200

1500

1800

Muut mitat mahdollisia

Ilmamäärä, l/s

141

180

216

Luukku 250 mm auki, 0,5 m/s virtaus

Ulkopuolinen loisteputkivalaisin, W
Sisätilan leveys, mm
IV-yhde, mm

36

72

72

1128-1134

1428-1434

1728-1734

200

200

250

Sivumateriaaleista riippuen

Pesurivetokaappiin voit valita tarvittavat lisävarusteet, kuten hanat ja pistorasiat

Tason syvyydet:
Kokonaissyvyydet:
Kokonaiskorkeudet:
Tasojen materiaalit:
Sivujen ja takaseinän materiaalit:
Etuseinä:
Runko:
Kanavisto:
Tason korkeussäätö:
Sisäsäilytys:
Pistorasiat:
Ilmastointi:
Kanavapesusuutin:
Altaat, hanat, alasäilytystilat:
Muita lisäominaisuuksia:

600 ja 800 mm
1-os. lasi 950 ja 1150 mm; 2.os. lasi 975 ja 1175 mm
1-os. lasi 2680 mm (rajoitettavissa), 2-os. lasi 2465 mm, 					
2-os. lasi ilman vedenerotinta 2320 mm
Polypropeeni, keraaminen, epoksihartsi, haponkestävä teräs
Polypropeeni, umpilaminaatti, kirkas polykarbonaatti ja laminoitu lasi
Suora laminoitu lasi
Jauhemaalattu teräs
Polyeteeni PE-HD
Kiinteä 900 mm, manuaalinen 750-900 mm
Varaus statiivitangoille; Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä; reikälevyhyllyt 		
haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä
IP21 tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4 kpl, hätäseis
0-1 IV-kytkin merkkivalolla, automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius
2 kpl, vaihdettavat, materiaali ruostumaton teräs
Tilauksen mukaan
EX-suojaus, polvisyvennys, vikavirtaussuoja, lämpölevy, käsiluukut, läpiantoluukut, 		
hyödykkeet sivuseinissä, vetokaapin taustan ulkopuolinen verhoilu
(Huom! Vakiot tummennettuna)

Pesurivetokaappi suurella altaalla, ilman yläpuolista vedenerotinta.

SOPIVAN VETOKAAPIN VALINTA:
Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut! www.visukaluste.fi –sivuilla on saatavissa vetokaappien
valintataulukko, jolla pääsee alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan
erityistarpeiden mukaan.

TOIMITUS JA ASENNUS:
Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee
liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.
Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.
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