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VISU® VETOKAAPPI
»» Vaativaan ammattikäyttöön
»» Imut ovat kaapin taustassa työpinnan tasossa ja
yläreunassa kokoleveydellä
»» Yläimu on säädettävä, jolloin imun tasapainotus on
mahdollista optimoida käyttötarkoituksen mukaan
»» Taustan kaksoisrakenteen ansiosta vetokaapin
kokonaissyvyys on malliston pienin ja näin
lattiapinta-alaa säästyy muuhun käyttöön
»» Helposti puhdistettavat selkeälinjaiset sisäpinnat ja
kanavisto.

Tekninen tyyppipiirustus, esimerkki

VISU® Vetokaappi

Vino etulasi ergonomiseen ja tarkkaan työskentelyyn. Ilmastoidut alakalusteet haponkestävää polypropeenia.

Vetokaappi matalalla työtasolla mahdollistaa suurienkin laitteiden käytön vetokaapin sisällä. Kaksiosainen nostolasi aukeaa ylös yläetulevyyn asti.

Mitat, materiaalit ja ominaisuudet
Vakioleveydet, mm L

900

1200

1500

1800

Muut mitat mahdollisia

Ilmamäärä, l/s

125

170

215

260

Luukku 300 mm auki, 0,5 m/s sisäänvirtaus

Vakiovalot, led W (lumen)

10(1014)

15(1521)

20(2028)

20(2028)

Sisätilan leveys, mm

828-834

1128-1134

1428-1434

1728-1734

200

200

250

2x200 (väli kk 900 mm)

IV-yhde, mm

Sivumateriaaleista riippuen

Lasiset sivuseinät tuovat hyvän näkyvyyden ja ilmavuuden isoissakin kokonaisuuksissa. Hyödykkeet räätälöitävissä
aina asiakkaan toiveiden mukaan ja ne on mahdollista sijoittaa myös vetokaapin sivuseiniin.

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

600 ja 800 mm
1-os. lasi 720 ja 920 mm; 2-os. lasi 750 ja 950 mm
1-os. lasi 2680 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2320 mm
Haponkestävä teräs, keraaminen, polypropeeni, epoksihartsi
Jauhemaalattu alumiini, umpilaminaatti, kirkas polykarbonaatti, laminoitu lasi, 		
polypropeeni
Suora tai vino laminoitu lasi
Jauhemaalattu teräs
Jauhemaalattu alumiini ja korkeapainelaminaatti; polypropeeni ja korkeapaine- 		
laminaatti
Kiinteä 450 mm ja 900 mm, manuaalinen 750-900 mm, sähkösäätöinen 750-1000 mm
Varaus statiivitangoille, statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä; reikälevyhyllyt 		
haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä
IP21 tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4kpl, hätäseis
0-1 IV-kytkin merkkivalolla, automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius
Tilauksen mukaan
EX-suojaus, ESD-luokitus, polvisyvennys, vikavirtaussuoja, lämpölevy, Hepa- suodatin, 		
käsiluukut, läpiantoluukut, hyödykkeet sivuseinissä, paloturva-alakaapit
(Huom! Vakiot tummennettuna)

Keraaminen saumaton kaatoallastaso. Kaapin selkeälinjaisuus takaa erinomaisen puhdistettavuuden.

Vetokaapissa sisällä hyllytaso ja tason alla ilmastoitu alakaappi.
Sähköinen korkeussäätö tuo ergonomiaa työskentelyyn.

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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