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ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ NEDERMAN NEX D / NEX DX
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Η  νέα γεννιά βραχιόνων NEDERMAN
τύποι NED D και ΝΕΧ DX

Aνοξείδωτη χοάνη
µε πολλές ελευθερίες
κίνησης και βελτιωµένη
απορρόφηση χάρις στο 
στο ειδικό σχήµα της

Περιστροφική άρθρωση-
επιτρέπει περιστροφή 
κατά 360°

Αυτοστήρικτος αρθρωτός βραχίονας.
Ολα τα τµήµατά του κλειστά και
προστατευµένα από την σκόνη-
Εύκολος χειρισµός ,ακριβής τοποθέτηση
σε κάθε θέση-σταθερότητα σε όποια
θέση τοποθετηθεί

Αεραγωγός χωρίς  µηχανισµούς
εσωτερικά ελαχιστοποιεί
την  πιθανότητα εναπόθεσης 
σωµατιδίων  στο εσωτερικό του 
και επιστροφές / καταπτώσεις 
υλικού  όταν ο βραχίονας δεν 
απορροφά.
Εγκεκριµένος από την  FDA
( US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ).

Σχεδιασµένοι σύµφωνα µε αυστηρές
υγειονοµικές προδιαγραφές ,είναι οι 
µόνοι βραχίονες οι οποίοι µπορεί  να 
πλένονται   µέσα -έξω και να αλλά-
ζουν  το είδος της απορροφώµενης 
σκόνης στις περιπτώσεις που δεν 
είναι επιθυµητή η ανάµιξη υλικών. 
Ο αγωγός οδεύει παράλληλα προς 
τον  βραχίονα στον οποίο στερεώ-
νεται µε ταινίες PVC .Οι ταινίες 
λυνονται πολύ εύκολα και ο αγω-
γός αποσπάται γρήγορα και εύκο-
λα για στεγνό καθαρισµό ή για 
πλύση.

Η συνιστώµενη απορρόφηση είναι  1100-
1800m³/h ,15-25m/s.

Oι βραχίονες διατίθενται µε χοάνη µε ντάµπερ
ή χωρίς ντάµπερ.

Η θερµοκρασία του απαγόµενου αέρα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 70°C.

Όλα τα τµήµατα του βραχίονα  καθαρίζονται 
µε θερµοκρασία των πλυντικών υγρών µικρό-
τερη από 70°C.

Ο αρθρωτός βραχίονας στήριξης είναι 
αγώγιµος(αγώγιµες αρθρώσεις).

 ΝΕΧ D

NEX DX

Ο Βραχίονας NEX D είναι  αντιεκρηκτικός
εγκεκριµένος  για σκόνη   Ζώνη 22 και
είναι σύµφωνος προς την ντιρεκτίβα
ATEX 94/9EC, Group II, κατηγορία 3
Σήµανση: ΕΧ ΙΙ 3D

Ο Βραχίονας NEX DΧ είναι  αντιεκρηκτικός
εγκεκριµένος  για σκόνη   Ζώνη 21 και
είναι σύµφωνος προς την ντιρεκτίβα
ATEX 94/9EC, Group II, κατηγορία 2.
Σήµανση: ΕΧ ΙΙ 2D

Η εσωτερική επιφάνεια του αεραγωγού είναι
σχετικά λεία  και δεν ευνοεί  την εναπόθεση 
σκόνης.Η χαλυβδινη σπειροειδής ενίσχυση 
είναι γειωµένη  στο  σώµα  του βραχίονα . Ο 
στατικός ηλεκτρισµός παροχετεύεται  και 
τούτο  αποτελεί  έναν  πρόσθετο λόγο 
καθαριότητας της εσωτερικής επιφάνειας 
διότι η σκόνη δεν έλκεται και δεν προσκολ-
λαται στα τοιχώµατα λόγω ηλεκτροστατικών 
φορτίων.
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