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The Power to move air...



Beskrivelse
Sprøjtebox, type GM, i to 
størrelser med udskifteligt 
malerfilter. Leveres enten 
komplet samlet eller som 
samlesæt.

Anvendelse
GM anvendes til udsugning 
af partikler og dampe i 
forbindelse med sprøjtema-
ling eller blanding af maling 
på skoler, værksteder eller 
lakerier.

Konstruktion
GM er fremstillet i aluzink 
plade og har ø250 kanal-
tilslutning på enten højre, 
venstre side eller på top-
pen. GM er forsynet med 
højdejusterbare maskinsko.

Filteret er Andreae STD 
med en filtreringsevne på 
91% - 98,1% ved en luft-
hastighed på 0,75 m/s.

Teknisk beskrivelse

Vejl. luftmængde
GM-900: 1400 m³/h svar-
ende til 0,75 m/s over hele 
åbningsarealet.
GM-2000: 3000 m³/h

Lysarmatur (option)
GM-900: 13W ATEX lysstof-
armatur som tilsluttes 
1x230V. 
GM-2000 2 stk. 13W ATEX 
lysstofarmatur 1x230V

Drypbakke (option) 
Sprøjteboxen kan forsynes 
med udtrækkelige dryp-
bakker for opsamling. 

U-røsmanometer (op-
tion)
Måler differenstrykket over 
filteret som kan aflæses på 
skala.

Anbefalet ventilator (op-
tion)
GM-900/2000: HVF/250-
4-B127 1,1kW 3x400V 
1450rpm ATEX ventilator 
ø250
 
Omgivelsestemperatur
-10°C til +50°C

Vægt
GM-900: 36 kg
GM-2000: 56 kg

Filterskift
Når differenstrykket over-
stiger 200 Pa skal filteret 
skiftes. Dvs. Anbefalet slut-
tryktab: 200 Pa

Vigtigt
Dette dokument stilles til rådighed som det er. Vacu-
mex A/S forbeholder sig ret til ændringer som indføres 
uden forudgående meddelse grundet Vacumex A/S 
løbende produktudvikling.
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Alle rettigheder forbeholdes

Varemærker
Vacumex® er et varemærke hos VacumexA/S

Andre varemærker, som måttet være nævnt i dette 
dokument, tilhører de respektive ejere.

Aflægningshylde

Dæksel ø250 for 
kanaltilslutning
på begge sider 
samt top

Filtervæg

Lysarmatur
ingreret i loft
(tilbehør)



Målskitse

Vores løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der indføres uden forudgående meddelse.

“Sprøjteboxen kan som standard tilsluttes kanalsystem 
både i venstre side, højre side eller på toppen. Hvilket 
giver optimal fleksibilitet.” 

GM-900: 932  - GM-2000: 2032

GM-900: 850  - GM-2000: 1950

Kanalstudse kan placeres på top (pos.1) eller på sider (pos. 2 eller pos. 3)
GM-900 leveres med 1 stk. ø250 kanalstuds og GM-2000 med 2 stk. ø250 kanalstuds

Varenr. Beskrivelse

560028 GM-900 Sprøjtebox (fabrikssamlet) - kanalstudse/dæksler lev. løst med

560029 GM-900 Sprøjtebox (usamlet)

560030 GM-2000 Sprøjtebox (fabrikssamlet) - kanalstudse/dæksler lev. løst med

560031 GM-2000 Sprøjtebox (usamlet)

560032 Lysarmatur 13W 230V til GM-900 (fabriksmonteret)

560042 Lysarmatur 2x13W 230V til GM-2000 (fabriksmonteret)

560036 Drypbakke GM-900

560040 Drypbakke GM-2000

560044 Andreae STD udskiftningsfilter - pakke med 9,2m

44020 HVF/250-4-B127 Ventilator - ATEX - ø250 studse - 1400-3500 m³/h

12780054 U-rørsmanometer 0-500 Pa (løst med)

Bestillingstabel
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