
NA NSsf / f

� Bis zu 69 / 84 m² Filterfläche

� MADE IN GERMANY

� Geringer Platzbedarf

� In Innenräumen oder außen auf-

stellbar

� Effizienter Filter für Holzspäne und

ähnliche Materialien

Datenbla�

Absackstandfilter

Data Sheet

Bag Filter Plant

NA NSsf / f

� Beltéri és kültéri telepítés is

lehetséges

� Hatékony fűrészpor és hasonló

anyagok szűrése esetén

� Kompakt design

� Szűrőfelület 69 / 84 m2

� Német minőség

Termékismertető

Zsákos elszívó berendezések

NA NSsf / f

� Indoor and Outdoor Installa�on

possible

� Efficient Filter for Wood Chips and

similar Material

� Compact Design

� Filter surface up to 69 / 84 m²

� MADE IN GERMANY

A sf �pusú zsákos

berendezése faforgács, az f �pus

pedig fűrészpor és hasonló anyagok

elszívására alkalmas. Különböző

szűrőanyagokkal felszerelhetők és

rendelkeznek szűrő�sz�tó rend

szerrel (rázómotoros), nyomás

kapcsolóval és tűzoltókészülékkel.

NESTRO® NA

NS

-

-

Die ® Absackstandfilter sf

sind für Holzspäne und artverwandte

Stoffe, die Schlauchfilter f für

Holzstaub und artverwandte Stoffe im

Ablu�betrieb geeignet. Sie werden

hierzu mit verschiedenen Filter-

medien ausgerüstet und mit moto-

rischer Rü	 lung, Differenzdruck-

schalter und Löschanlage geliefert.

NESTRO NA

NS

NESTRO NA® bag filters type sf can be

used for wood chips and similar

material, type f for wood dust and

similar material for exhaust air

opera�on. They can be equipped with

different filter media and are supplied

with a filter regenera�on system

(vibra�on), differen�al pressure

switch and firefigh�ng device.

NS



Revisionstüren 800 x 800 mm

Zubehör:

� Einblaskanalbogen 90°

� Geräuscharmer Einblasstutzen

� Angeflanschter Ven�lator

* = Verkleidung für Filterschläuche, mit 2 * = Panelling for filter bags, incl. 2 inspec�on

doors 800 x 800 mm

Accessories:

� Flange-mounted Ven�lator

� Sound reducing Blower Socket

� Blower Channel Bend 90°

* = zsákos elszívó berendezések burkolata,

beleértve a szerelőajtókat 800 x 800 mm

Kiegészítők:

� Karimás ven�látor

� Hangcsillapító befogócsonk

� 90°-os befogó légcsatorna könyök
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