


A                      dedica-se ao fabrico de

instalações e cabinas de pintura para a indústria

desde 1982, dispondo de uma grande variedade

de opções para satisfazer todas as necessidades.

Compromisso evoluir para nos adaptarmos

às novas tecnologias e às necessidades de cada

caso, desenvolvendo cada projeto de acordo

com as exigências específicas.

Experiência a que adquirimos ao longo de

mais de duas décadas, em conjunto com uma

importante equipa de recursos humanos,

permitiu-nos desenvolver um produto de

qualidade.

Serviço uma postura e um atendimento

personalizados, constantes e permanentes são

parte integrante do nosso produto.

www.cabypres.com
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cabina standard
cabina de cortina dupla
cabina de jatos

depurador de águas residuais
recuperadores de solventes
compactadores hidráulicos
consumíveis (filtros e elementos de tratamento do ar)
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processo de
produção

cabina de cartuchos filtrantes
cabina de módulos filtrantes

cabinas para aspiração
e filtragem de pó

cabinas de
cortinas de água

cabinas pressurizadas
para pintura e secagem

area ambiental

visita técnica
conceção do projeto personalizado
fabrico
montagem e colocação em
funcionamento
serviço pós-venda.
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cabinas de filtragem
por via seca

cabina de aspiração frontal
cabina de aspiração sobre fosso
cabina de aspiração de gases através de carvão ativado

cabina pressurizada com divisória
cabina pressurizada sem divisória
fornos de secagem



processo de
produção

visita técnica
Cada instalação é iniciada com uma visita técnica ao cliente. Nesta,

são recolhidas todas as informações necessárias para realizar um

projeto personalizado.

projeto e conceção personalizados
Posteriormente, la oficina técnica crea el diseño y desarrollo de la

instalación adecuado a cada caso.

fabrico
A partir deste momento, é iniciado o processo de fabrico segundo as

normas CE.

montajem e colocação em funcionamento
Concluído o fabrico, procede-se à montagem e à colocação em

funcionamento da instalação.

serviço pós-venda
Finalmente, colocamos à disposição dos nossos clientes um serviço

pós-venda com atendimento permanente.



cabinas de aspiração
por via seca

Aspiram e filtram, através de filtros secos, os pigmentos (pinturas, vernizes)

e gases resultantes da aplicação sobre as peças.

características generais
·Aspiração frontal ou através de fosso de obra civil.

·Velocidade do ar na zona de trabalho de acordo com as normas atuais.

·Ventiladores centrífugos de alto rendimento. Opcionalmente, podem ser

instalados ventiladores helicoidais tubulares.

·Indicador de saturação dos filtros.

·Iluminação especial embutida no teto. Opcionalmente, com iluminação

de proteção estanque.

·Quadro elétrico com eletroválvula e elementos de segurança para a

colocação em funcionamento e/ou paragem.

·Possibilidade de adaptar isolamento com entrada de ar filtrado sem

pressurização (sem unidade de tratamento de ar).

·Adaptáveis para aplicação de vernizes e pinturas à base de água.

aplicações industriales
·Mobiliário/madeira.

·Metal.

·Plástico.

·Calçado.

·Outras.
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cabina de aspiração frontal
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características adicionais:
·Aspiração e filtragem mediante parte frontal desmontável

para facilitar a manutenção e a limpeza.

·A filtragem nestas cabinas é realizada em duas etapas:

·1ª etapa: aspiração e filtragem através de filtros de

cartão plissado.

·2ª etapa: filtragem em toda a superfície através de

filtros Paint-Stop de fibra de vidro ou material semelhante.

·A eficácia da filtragem para ambos os tipos de filtro é de 90

a 95%, com uma velocidade do ar não superior a 0,7 m/s.

·Opcionalmente, 3.ª etapa: redução de gases através de

filtros de carvão ativado que retém, por absorção, os

compostos orgânicos voláteis (COV). 1ª etapa filtragem 2ª etapa filtragem3ª etapa filtragem
(opcional)

Indicador de saturação do filtro

Esquema de operação



Vista interior

cabinas de aspiração

frontal con isolamento:
·Possibilidade de adaptar isolamento com painéis tipo

sanduíche, portas de acesso e teto filtrante.

Cabina de pintura sem pressurização com isolamento de painéis.
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Extração de gases da zona de secagem. Extração de gases da zona de pintura.



cabina de aspiração sobre fosso
O sistema de trabalho é semelhante ao da aspiração

frontal mas é realizado através de fosso de obra

civil.
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Instalação pressurizada para pintura e

secagem de unidades de caminho-de-ferro.

características adicionais:
·A entrada de ar realiza-se na zona superior, por
depressão através do teto filtrante ou através de
pressurização com aquecimento e sistema de
secagem posterior.
·A zona de aspiração e filtragem situa-se no solo
sobre o fosso, com duas etapas de filtragem:
·1ª etapa: aspiração e filtragem através de filtros
de cartão plissado.
·2ª etapa: filtragem através de filtros Paint-Stop de
f ibra de vidro ou material  semelhante.

Entrada de ar

Extração
de gases

Recirculação

Câmara plena de descarga de ar

Instalação pressurizada para pintura e

secagem de peças de grandes dimensões.
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Entrada de ar exterior carregado

de partículas.

Filtros teto

Saída do

ar filtrado

Filtro de cartão plissado

Filtro Paint-stop

Instalação interior de pintura para estruturas

metálicas e maquinaria de obras públicas.

Instalação interior de pintura para estruturas metálicas e maquinaria de obras públicas.



cabina de aspiração de gases
através de carvão ativado

Cabinas que aspiram os gases procedentes da secagem de

peças ou manipulação de solventes.

características:
·Favorecem a eliminação de odores, principalmente de
solventes (COV).
·Reduzem a emissão de gases para o exterior.
·Cartuchos de carvão ativado com grande capacidade de
absorção.
·Aspiração frontal através de grelhas metálicas perfuradas.
·Vent i ladores centr í fugos de al to rendimento.
·Iluminação especial embutida no teto ou de proteção
estanque.
·Quadro elétrico com elementos de segurança para a
co locação em func ionamento e /ou paragem.

aplicações industriales
·Mobiliário/madeira.

·Metal.

·Plástico.

·Calçado.

·Outras.
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cabinas de cortinas
de água

A sua função é a aspiração e filtragem, através de cortinas de água, dos
pigmentos (pinturas, vernizes) e gases procedentes da aplicação sobre as
peças.

características generais de todo o grupo
·Elevada capacidade de receção dos restos de pigmentos.
·Melhores condições ambientais e de trabalho, facilitando um ótimo
acabamento das peças.
·Velocidade do ar na zona de trabalho de acordo com as normas atuais;
·Aspiração frontal.
·Cortinas exteriores de aço inoxidável AISI 304.
·Receção da água através de cuba metálica, fosso de obra civil ou cuba
prolongada.
·Fornecimento de água através de canais de fácil limpeza e regulação.
·Recirculação da água através de bomba centrífuga de grande fluxo, com
rotor especial para águas com resíduos de pintura.
·Ventiladores helicoidais tubulares. Opcionalmente, podem ser instalados
ventiladores centrífugos de alto rendimento.
·Possibilidade de adaptar depurador de águas residuais com rede de
condutas para a água (ver Área ambiental).
·Quadro elétrico com eletroválvula, luzes de aviso e elementos de segurança
para a colocação em funcionamento e/ou paragem.
·Iluminação especial embutida no teto ou de proteção estanque.
·Adaptáveis para aplicação de vernizes e pinturas à base de água.

aplicações industriales
·Mobiliário/madeira.
·Metal.
·Plástico.
·Calçado.
·Outras.

www.cabypres.com



cabina standard
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características adicionais:
·Aspiração pela parte inferior das cortinas.

·Cortinas exteriores de folha única.

·Cortinas interiores de lavagem;

·Defletores de ar interiores.

·Canais independentes: canal exterior que abastece as cortinas

exteriores e canal interior que abastece as cortinas interiores.

Aspiração de

pigmentos e gases

Detalhe de bomba vertical

com derivação para depurador

Cabina standard com cuba metálica
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cabina cortina dupla

características adicionais:
·Indicada para envernizar peças de grandes dimensões.

·Aspiração dupla (superior e inferior).

·Cortinas exteriores de folha dupla.

·Cortinas interiores de lavagem.

·Defletores de ar interiores.

·Canais independentes: canal superior que abastece as cortinas

superiores e canal inferior que abastece as cortinas inferiores.

Aspiração superior Aspiração inferior

Cabina de água com cortina

dupla com cuba metálica
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cabina de jatos

características adicionais:
·Eficácia de retenção de pigmentos muito superior ao sistema convencional

graças à lavagem através de jatos (expelem água a alta pressão no sentido

contrário ao da aspiração de gases e pigmentos).

·Redução da contaminação emitida para o exterior.

·Aspiração pela parte inferior das cortinas.

·Três etapas de filtragem:

·1ª etapa: cortinas exteriores de água.

·2ª etapa: lavagem de pigmentos, que faz com que uma maior

quantidade dos mesmos fique retida na água da cuba.

·3ª etapa: filtros Paint-Stop de fibra de vidro que asseguram a retenção

de pigmentos após a lavagem e antes da emissão final.

·Eliminadores de gotas que evitam a aspiração de água pelos ventiladores.

Água em contracorrente

em relação ao ar

Eliminadores de gotas

Saída de ar limpo

Entrada de ar
com pigmentos



cabinas para aspiração
e filtragem de pó

Sistemas especialmente concebidos para a aspiração e filtragem de pó seco

de lixamento.

características generais de todo o grupo
·Eliminação das partículas de pó, com benefícios para a saúde e o meio

ambiente.

·Aspiração frontal.

·Velocidade do ar na zona de trabalho de acordo com as normas atuais.

·Ventiladores centrífugos de alto rendimento.

·Depósitos amovíveis ou possibilidade de fosso de obra civil par recolher

o pó residual acumulado.

·Quadro elétrico com luzes de aviso, proteção dos motores e elementos de

segurança para a colocação em funcionamento e/ou paragem.

aplicações industriales
·Mobiliário/madeira.

·Metal.

·Plástico.

·Calçado.

·Outras.

www.cabypres.com



características adicionais:
·Filtragem através de cartuchos de fibra de polipropileno

antiestáticos (certificação BIA, emissão inferior a 1 mg/m3).

·Elevada eficiência dos cartuchos filtrantes, que permite

a recirculação de uma parte do ar para que seja novamente

impulsionado para o recinto de trabalho, obtendo-se uma

importante poupança energética em locais com ar

condicionado.

·Sistema de limpeza de filtros automático e temporizado

por impulsos de ar comprimido para a remoção de pó

dos cartuchos.

·Inclui função de limpeza programada ao parar a

instalação.

·Grelhas com orientação para a aspiração.

·Iluminação embutida no teto do recinto.

cabina de cartuchos filtrantes
com sistema de autolimpeza

Depósito amovível para recolher

o pó residual

Fosso de recolha com grelhas metálicas

para a recolha do pó residual

Cartuchos filtrantes
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Recirculação constante

e poupança de energia



cabina de módulos filtrantes

Depósito amovível para

recolher o pó residual

características adicionais:
·Filtragem modular (filtros classe G4 EN 779, 95% de eficácia

gravimétrica).

·Fácil acesso para a substituição dos módulos filtrantes através

de comportas.

·Inclui indicador de saturação dos filtros.

·Chapas perfuradas inclinadas para a aspiração.

Módulo filtrante
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Esboço de operação

Comporta de acesso aos

módulos filtrantes



cabinas pressurizadas
para pintura e secagem

O sistema de pressurização consiste no fornecimento de ar para o
interior do recinto de trabalho, com o objetivo de compensar a
extração dos ventiladores da cabina. Ao criar uma sobrepressão no
interior da zona, o ar tende a sair em vez de ser aspirado para o
interior, evitando-se ao mesmo tempo a entrada de pó do exterior
que possa contaminar as peças.

características generais de todo o grupo
·Cabinas construídas com um perfil estrutural robusto e painéis tipo
sanduíche isolantes ensamblados entre si e parcialmente envidraçados.
·Construção modular que facilita a ampliação e a mudança de
instalações existentes.
·Filtragem em 2/3 etapas: uma/duas de pré-filtragem e uma de filtragem
final, que asseguram uma boa qualidade do ar fornecido.
·Fornecimento de ar através de ventilador centrifugo de transmissão
por polias.
·Velocidade do ar na zona de trabalho de acordo com as normas
atuais.
·Câmara plena de descarga com filtro final.
·Arrefecimento através de humidif icadores (opcional).
·Aquecimento através de permutadores de calor ou de câmaras de
combustão (opcional).
·Abertura automática das portas através de pistão pneumático (opcional).
·Estrutura independente para suporte de unidades de tratamento de
ar.
·Escada de acesso às unidades de tratamento de ar.
·Porta de emergência.
·Quadro elétrico totalmente centralizado com luzes de aviso, proteção
dos motores e elementos de segurança independentes para cada
manobra.
·Iluminação especial embutida no teto ou de proteção estanque IP65;
·Adaptáveis para aplicação de vernizes e pinturas à base de água.

aplicações industriales
·Mobiliário/madeira.
·Metal.
·Plástico.
·Calçado.
·Outras.
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A zona de aplicação é independente da zona de secagem.

Com este sistema, a zona de aplicação tem uma velocidade de

ar superior, devido à necessidade de evacuar com maior rapidez

a vaporização excessiva resultante do envernizamento ou da

lacagem das peças; na zona de secagem a velocidade necessária

é inferior, uma vez que apenas os gases são evacuados.

cabinas pressurizadas com divisória

Entrada de ar

Entrada de ar para

a zona de secagem Câmara plena de entrada

de ar da zona de pintura

Extração de gases da

zona de pintura

Extração de gases da

zona de secagem

DivisóriaZona de secagem

Zona de pintura
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Zona de aplicación

Zona de secagem
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Neste tipo de instalações, a zona de aplicação e a zona de

secagem das peças são comuns, sem separação física, pelo

que o fornecimento de ar é o mesmo para todo o recinto.

cabinas pressurizadas sem divisória

Extração de gases

Entrada de ar

Câmara plena de

entrada de ar

Vista interior
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Nestes recintos, realiza-se a secagem das peças previamente

lacadas ou envernizadas.

Inclui sistema de recirculação e renovação do ar, com extração de

gases regulável. A recirculação permite obter uma importante

poupança energética, através da introdução de parte do volume

de ar já temperado.

forno de secagem

Entrada de ar
Extração de gases

Recirculação

Coluna de injeção

Módulo de extração de
gases

Módulo de injeção de
gases



Tecnoairpint, S.L. dentro da sua gama global de produtos,

também realiza instalações especiais para o setor industrial.

cabinas especiais
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Forno de secagem

Vista exterior da instalação para o processo de acabamento

cabina para pintura e
secagem de veículos industriais

Cabina forno pressurizada para aviões

Cabina de pulverização com extração lado sem fosso

Conjunto de instalação para pintura e secagem



area ambiental

A Tecnoairpint, S.L., enquanto empresa sensibilizada e consciente

da problemática ambiental gerada pela atividade industrial, desenvolve

toda uma série de produtos como solução para esses problemas (vazamento

de água da cabina de pintura, resíduos, emissões, etc.).

www.cabypres.com
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A Tecnoairpint, S.L. realiza a distribuição, assistência
técnica e pós-venda de recuperadores de solventes.

recuperadores de solventes

características:
·Depósitos de receção de água.
·Decantador cónico truncado tipo Thompson em aço
inoxidável para separação de lamas.
·Filtro da banda em aço inoxidável para a filtragem
de lamas.
·Cubas de dosagem de produtos químicos.
·Depósito móvel de receção de lamas.
·Bombas de distribuição de água.
·Rede de condutas para a transferência da água
desde a(s) cabina(s) até ao depurador e vice-versa.
·Quadros elétricos de controlo do processo.

vantagens:
·Reutilização da água para trabalhar novamente nas
cabinas.
·Vazamento nulo.
·Redução dos custos de manutenção, limpeza das
cabinas e utilização de água.
·Redução dos custos de tratamento de resíduos,
uma vez que, de todo o volume de água da cuba,
apenas é tratada a lama procedente do processo de
depuração.

depurador de águas residuais
para cabinas de pintura

Concebido para minimizar a contaminação das águas

procedentes das cabinas de pintura, a principal finalidade

do depurador consiste na reutilização da água para

utilização industrial.

Funciona através de um sistema físico-químico

convencional que permite a separação dos contaminantes

(são agrupados sob a forma de lama) da água depurada.

características:
·Construídos de acordo com as normas CE.
·Várias capacidades e modelos em função das
necessidades de cada cliente.
·Processo em duas etapas:

·1ª etapa: separação do solvente do
remanescente da pintura através de evaporação
(solvente gasoso).

·2ª etapa: condensação/destilação (solvente
líquido).
·Produtos obtidos após o processo:

·Solvente recuperado para utilização em
limpeza.

·Restos de tinta resultantes da depuração,
os quais são tratados por uma entidade autorizada.

Conjunto de reagentes com bombas doseadoras
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A Tecnoairpint, S.L. realiza a distribuição, assistência
técnica e pós-venda dos compactadores hidráulicos
COMAP.

características:
·Para recipientes metálicos com restos de tinta,
solventes, vernizes, etc.
·Adaptáveis a diferentes tamanhos de recipiente segundo
o modelo.
·Funcionamento através de prensa hidráulica.
·Sistema de segurança antiabertura durante o
funcionamento.

vantagens:
· Redução do volume dos recipientes, diminuindo os
custos de tratamento de resíduos.

compactadores hidráulicos para
recipientes metálicos

consumiveis (filtros e elementos de tratamento do ar)
·Filtros para cabinas de filtragem por via seca:

·Filtros de cartão plissado.
·Filtros Paint-Stop.

·Filtros das unidades de tratamento de ar:
·Filtro em superfície quebrada com capa 

sintética. Eficácias G3 e G4 EN 779.
·Filtro de mangas rígidas de celulose com caixilho

de plástico. Eficácias F6 e F9 EN 779.
·Filtros para câmara plena de descarga:

·Filtro plano com caixilho metálico e filtro 
microplissado. Eficácia F7 EN779;

·Filtro plano com caixilho metálico. Eficácia F5
EN 779.
·Filtro plano com caixilho metálico. Eficácias 
G3 e G4 EN 779.

SB- 4 (pequenos recipientes) SB- 5 (contentores médios)

SB- 9 (os grandes contentores)

·Filtros de carvão ativado para retenção de solventes.
   O carvão ativado é um sistema frequentemente
utilizado para a depuração de gases procedentes das
tintas e vernizes aplicados. Retém por adsorção (fixação
ou aderência de um gás à superfície de um sólido) os
solventes presentes nas tintas e vernizes. Este carvão
é fornecido em cartuchos ou bandejas.

Características dos filtros de carvão ativado:
·Standard: ci l índricos com rede perfurada;
·À medida: bandejas com rede perfurada;
·Agrupados numa carenagem independente (pacote)
por cada ventilador de extração da(s) cabina(s).
·Número variável de unidades em função do fluxo de
ar e da concentração de COV.



características técnicas

26

MODELO TAP- 2/FVS TAP- 3/FVS TAP- 4/FVS TAP- 5/FVS TAP- 6/FVS

N.º DE VENT. DE EXTRAÇÃO* 1 1-2 2 2

POTÊNCIA DOS VENT. (Kw)* 1,1 1,5 3-1,1 1,5 1,5

FLUXO ASPIRAÇÃO (m3/h)* 9000 12500 18000-18000 25000 25000

DIMENSÕES TOTAIS (mm) 2000 x 2000 x 3250 3000 x 2000 x 3330 4000 x 2000 x 3250 5000 x 2000 x 3330 6000 x 2000 x 3330
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

DIMENSÕES ÚTEIS (mm) 1910 x 1300 x 2440 2910 x1300 x 2440 3910 x 1300 x 2440 4910 x 1300 x 2440 5910 x 1300 x 2440
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

cabinas de filtragem por via seca (aspiração frontal)

cabinas de filtragem por via seca (aspiração sobre fosso)
DIMENSIONES GENERAIS:
LARGURA1: 4000 - 6000 m.
COMPRIMENTO1: 8000 - 15000 m.
ALTURA2: Variável

Dados referentes a ventiladores centrífugos (opcionalmente, podem ser instalados ventiladores helicoidais).
1 Medidas utilizadas habitualmente; possibilidade de adaptar outras dimensões de acordo com as necessidades de cada caso.
2 Altura variável em função das necessidades de cada caso.

MODELO TAP- 2/S TAP- 3/S TAP- 4/S TAP- 5/S TAP- 6/S

N.º DE VENT. DE EXTRAÇÃO* 1 1 2 2 3
POTÊNCIA DOS VENT. (Kw)* 0,75 1,1 0,75 1,1 0,75
FLUXO ASPIRAÇÃO (m3/h)* 11300 14500 22600 29000 33900
Nº BOMBAS 1 1 1 1 1
POTÊNCIA BOMBAS (Kw) 1,1 1,1 1,5 3 3
FLUXO RECIRCULAÇÃO (l/h) 26000 26000 26000 48000 48000
DIMENSÕES TOTAIS (mm) 2500 x 2000 x 3500 3500 x 2500 x 3580 4500 x 2500 x 3500 5500 x 2500 x 3580 6500 x 2500 x 3580
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

DIMENSÕES ÚTEIS (mm) 1900 x 700 x 2440 2900 x 1200 x 2440 3900 x 1200 x 2440 4900 x 1200 x 2440 5900 x 1200 x 2440
LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

cabinas de água (STD)

MODELO TAP- 2/DCC TAP- 3/DCC TAP- 4/DCC TAP- 5/DCC TAP- 6/DCC

N.º DE VENT. DE EXTRAÇÃO* 1 1 2 2 3

POTÊNCIA DOS VENT. (Kw)* 0,75 1,1 0,75 1,1 0,75

FLUXO ASPIRAÇÃO (m3/h)* 11300 14500 22600 29000 33900

Nº BOMBAS 1 1 1 1 2

POTÊNCIA BOMBAS (Kw) 1,5 1,5 2,2 3 2,2+2,2

FLUXO RECIRCULAÇÃO (l/h) 26000 26000 26000 48000 48000

DIMENSÕES TOTAIS (mm)         2500 x 2000 x 3500 3500 x 2500 x 3580 4500 x 2500 x 3500 5500 x 2500 x 3580 6500 x 2500 x 3580
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

DIMENSÕES ÚTEIS (mm) 1900 x 700 x 2440 2900 x 1200 x 2440 3900 x 1200 x 2440 4900 x 1200 x 2440 5900 x 1200 x 2440
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

cabinas de água (DCC)

Dados referentes a ventiladores centrífugos (opcionalmente, podem ser instalados ventiladores helicoidais)
Abreviações:
STD: standard.
DCC: Cortina dupla
NOTA: Adaptável às necessidades de cada caso dimensões.

cabinas de filtragem por via seca

cabinas de cortinas de água
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MODELO TAP- 3/LC TAP- 6/LC TAP- 9/LC TAP- 12/LC TAP- 15/LC TAP- 18/LC
N.º DE VENT. DE EXTRAÇÃO* 1 2 3 4 5 6
POTÊNCIA DOS VENT. (Kw)* 4 4 4 4 4 4
FLUXO ASPIRAÇÃO (m3/h)* 12000 12000 x 2 12000 x 3 12000 x 4 12000 x 5 12000 x 6
DIMENSÕES TOTAIS (mm) 3000 x 5000 x 4860 5995 x 5000 x 4860 8910 x 5000 x 4860 11865 x 5000 x 4860 14820 x 5000 x 4860 17865 x 5000 x 4860
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

DIMENSÕES ÚTEIS (mm) 2910 x 3800 x 2440 5865 x 3800 x 2440 8820 x 3800 x 2440 11775 x 3800 x 2440 14730 x 3800 x 2440 17685 x 3800 x 2440
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

cabina de cartuchos filtrantes com sistema de autolimpeza

MODELO TAP- 3/LF TAP- 4/LF TAP- 5/LF TAP- 6/LF

N.º DE VENT. DE EXTRAÇÃO* 1 2 2 2

POTÊNCIA DOS VENT. (Kw)* 1,5 1,1 1,5 1,5

FLUXO ASPIRAÇÃO (m3/h)* 12500 18000 25000 25000

DIMENSÕES TOTAIS (mm)        3000 x 3000 x 3330 4000 x 3000 x 3250 5000 x 3000 x 3330 6000 x 3000 x 3330
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

DIMENSÕES ÚTEIS (mm) 2910 x 2300 x 2440 3910 x 2300 x 2440 4910 x 2300 x 2440 5910 x 2300 x 2440
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

cabinas de módulos filtrantes

* Os dados referem-se a ventiladores centrífugos

NOTA: Adaptável às necessidades de cada caso dimensões.

MODELO CABINA COM DIVISÓRIA CABINA SEM DIVISÓRIA FORNO DE SECAGEM

LARGURA mm * 3000 - 6000 3000 - 6000 3000 - 6000

PROFUNDIDEDE mm * 8000 - 15000 8000 - 15000 8000 - 15000

ALTURA mm ** 2500 - 2800 2500 - 2800 2500 - 2800

cabinas pressurizadas para pintura e secagem

* Pode fabricar qualquer cabines de filtração largura via seca ou água

(enfosadas ou terreno) e adaptando o comprimento ea altura do gabinete

dependendo das necessidades de cada caso.

** Altura mínima, possibilidade de maior altura

A empresa se reserva o direito de modificar estas características, a fim

de melhorar os nossos produtos manufaturados.

cabinas para aspiração e filtragem de pó



Visite nosso site para ver mais produtos.
Nu hesite em entrar em contato conosco ou revendedor nuetras para obter informações adicionais.

web
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www.cabypres.com


