
Højvakuum

HVU Filtercyklon

Bestillingstabel
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Geovent HVU Filtercyklon indgår som en del af et sam-
let højvakuum anlæg. Filtercyklonen er udstyret med fil-
ter, som renser den udsugede luft. 
HVU Filtercyklon kan anvendes til en lang række 
applikationer som f.eks.:

• Slibestøvudsugning fra rotorslibere og rystepudsere.
•  Metalspånudsugning fra fræse-, dreje- og save-

processer.
• Almindelig arbejdspladsrengøring.
• Rengøring og støvsugning.
•  Udsugning af støv og partikler i forbindelse med 

mangeartede produktions-/rengøringsprocesser, hvor 
der skal fjernes støvpartikler m.v.

•  Svejseudsugning, hvor udsugningen er tilsluttet svejse-
pistolen.

Geovent HVU Filtercyklon kan leveres i special-udførel-
se, så den optimale løsning skabes efter kundens be-
hov. Den kan endvidere leveres i ATEX udførelse.

Forskellige tømmesystemer kan leveres tilpasset kun-
dens behov.

Er der behov for udsugning af luft med større partikler, 
kan en forudskiller med fordel anvendes. Den udskiller 
de største partikler inden de går i filtercyklonen. Dermed 
skånes filteret, hvilket betyder længere levetid.

Filtercyklonen leveres i galvaniseret og lakeret stålpla-
de, så den er godt beskyttet imod korrosion. Enheden 
er beregnet for indendørs installation og er opbygget, så 
den er nem at vedligeholde.

Filtercyklonen kan installeres separat fra motorenheden  
(Se datablad for HVU Solo) og leveres med en opsam-
lingsspand, som nemt tømmes ved brug af det praktiske 
håndtag. Andre løsninger på tømning kan leveres.

Varenr. Beskrivelse
03-956 Filtercyklon til HVU solo 300 til 700, ø450

03-260 Udskiftningsfilter ø225 til Filtercyklon 300 til 
700 - 5 m2

03-956A Filtercyklon til HVU solo 1000 til 1500, ø700

03-259
Udskiftningsfilter ø325 til Filtercyklon 1000 
til 1500 - 12 m2

03-958 Forudskiller HVU fra 300 til 700, ø450 mm

03-958A Forudskiller HVU fra 1000 til 1500, ø700 mm

HVU Filtercyklon - 03-956

Filterpatroner for filtercyklon



HVU Filtercyklon
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     Fritstående cyklon komplet
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Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.
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HVU Filter cyclone ø700 mm
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