
Meech Léghűtő pisztoly
Termék kód: 60000

Meech Ipari Léghűtő pisztolyát helyi léghűtésre
alkalmazzák az iparban. 

 A Léghűtő pisztoly szívét a Vortexcső alkotja,
melyen egy forró illetve egy hideg hang tompító
található a két végén. A Vortexcső által
előállított hideg levegő - a flexi cső segítségével
- könnyen a kívánt területre irányítható. A
Vortexcső túlsó oldalán keletkező meleg levegő
a környező atmoszférába kerül egy hangtompító
egységen át.

A hideg légáramlat hőfoka a környező levegő
hőfokánál akár 50 °C-kal hidegebb és +/- 0.6°C
eltéréssel tartható.

Az adatlapra feltöltött rajz a nagy Léghűtő
pisztolyra vonatkozik.

Jellemzők Előnyök
Nincs mozgó alkatrész Minimális karbantartás, könnyűkezelés

Rozsdamentes acél Szennyezett környezethez is

Állítógomb (csak az állítható modelleknél) Pontos hőszabályozás

28cm flexibilis cső A hideg levegő könnyen irányítható

Mágneses alap Bármely fémfelületre könnyen felszerelhető, illetve egyszerűen távolítható el.

Két méretben Nagy illetve kis méretű hideg léghűtő pisztoly közül lehet választani

Műszaki Jellemzők

Méretek (mm)
Kis (L) 230mm x (H) 50mm
Állítható Nagy (L) 280mm x (H) 44.5 mm
Nem állítható Nagy (L) 258mm x (H) 44.5 mm
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