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ODSÁVACÍ
ODSÁVACÍ BROUSÍCÍ
BROUSÍCÍ STŮL
STŮL

Při broušení dřeva vznikající brusný

prach, je odsávaný vnitřním ventilátorem stolu
přes tyčový rošt horní části odsávacího stolu.
Ve skříni stolu je osazen kapsový filtr, přes který
se odsávaný prach filtruje od vzdušniny

a

zachycuje se na něm. Zachycený prach je v
pracovních přestávkách je ručně sklepáván.
Dřevní prach padá do dvou oddělených zásobníků skříně, odkud se dle potřeby vyprazdňuje.
Přefiltrovaný vzduch je zadním výfukem s filtrační
kazetou vyvedený buď do venkovního či vnitřního
prostoru (provedení OBS I), nebo výfukovým
kanálem a vyústkami s filtrační tkaninou zpět do
vnitřního prostoru (OBS II), případně je stůl bez
vnitřního ventilátoru a stůl je napojen na centrální
odsávání (OBS III).
• Odsávací brousící stůl - typ OBS II

KONSTRUKCE.....
Stůl je provedený z ocelového plechu, se
ztužujícím ocelovým rámem. Na horní části stolu
je osazený dvojitý laťový rošt podkladní pro
osazení vrchních lišt ze smrkového dřeva s
drážkami pro filcové podložky. Odsávací ventilátor je komplet centrifugy a pohonného motoru s
řemenicovým převodem, je osazený na rámu s
tlumícími podložkami. Na straně výtlaku je
propojení provedeno přes tkaninový mezikus.Ze

• Odsávací brousící stůl - typ OBS III

strany skříně stolu je osazený ruční elektroovladač odsávacího ventilátoru. Dvojitá tkaninová
filtrace zaručuje limitní hodnoty emisí, z hlediska
hygieny vnitřního pracovního prostředí, naměřené hodnoty do 0,5 mg/m3.

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ
- plynulá regulace výkonu ventilátoru
- úprava povrchu zařízení na přání(kvalita,odstín)

• Odsávací brousící stůl - typ OBS I

s.r.o.

ný z
e
ODSÁVACÍ BROUSÍCÍ STŮL, TYP OBS
vř h.c
e
b
t
l
o .e
ě
v ww
DRUHY PROVEDENÍ.....
o
n
w
R na •OBS I a, OBS I b
-Odsávací ventilátor je integrovaný uvnitř stolu, vývod vzduchu je do venkovního
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nebo vnitřního

•OBS II a, OBS II b
-Odsávací ventilátor je integrovaný uvnitř stolu, vývod vzduchu je zaústěn do potrubí a vyveden nad

•OBS III a, OBS III b
-Brousící stůl je nutné napojit na centrální odsávání. Odsává se jako běžný dřevoobráběcí stroj.
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ELBH-CZ s r.o.
Havlíčkova 35
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika
tel./fax.: +420 385 721 245
tel./fax.: +420 385 722 891
e-mail: elbh@elbh.cz
obchodní@elbh.cz
web: www.elbh.com
www.elbh.cz

TECHNICKÁ DATA.....
•Rozměry

dle výše uvedených schémat

•Filtrační plocha

9,80 m2

•Příkon elektromotoru

ExdllC 1,1 kW

•Množství odsávaného vzduchu

5000 m3/hod při 420 Pa

Veškeré údaje v tomto prospektu jsou duševním a průmyslovým vlastnictvím firmy ELBH-CZ s.r.o. © 2013 Graphic design Jaroslav Luňáček ml.

pracoviště do distribuční vyústky.

