
GABA AFC 050 A
Sistema de redução de gás

Confiável
Concebido especialmente para a redução ou remoção de gases perigosos e poluentes do ar durante processos de fabricação; aquecedor
de alta temperatura para uma combustão perfeita sem chamas

Manutenção mínima
Sistema totalmente comutável, os módulos podem ser substituídos sem serem desmontados, manutenção fácil, rotina rápida de serviço

Eficiente
Combinação de oxidação térmica/catalítica sem chama e tecnologia de redução de gás por via térmica e a úmido, possibilidade de
tratamento de gases combustíveis e solúveis, alta eficiência de redução, custos operacionais baixos, operação fácil através de CLP com tela
colorida sensível ao toque
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GABA AFC 050 A
Sistema de redução de gás

Desenho cotado

GABA AFC 050 A

Capacidade 500 slm

Consumo de energia (méd.) 6 kW

Consumo de nitrogênio (méd.) 40 slm

Consumo de água (méd.) 5 slm

Exaustão gás mín. 2 m³/min

Exaustão cabine 1,5 m³/min

Peso aprox. (seco) 700 kg

Peso aprox. (úmido) 740 kg

Dimensões (L x W x H) 1000 x 930 x 1900 mm

Dimensões (C x L x A) com opção de
válvula de 3 vias 1000 x 930 x 2340 mm

Folga mín. 1000 mm (à frente), 300 mm (lateral), 500 mm (atrás), 500 mm (em
cima)

Entrada de gás NW 40 flange (entrada gás 4 portas, por-ciclo 4 portas)

Saída de gás Flange NW 100
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GABA AFC 050 A
Sistema de redução de gás

EDR (eficiência de destruição e remoção) GABA AFC 050 A

H₂ (Hidrogênio) > 99 %

NF₃ (Trifluoreto de nitrogênio) > 95 %

SiH₄ (Silano) > 99 %

NH₃ (Amônia) > 99 %

DESEJA SABER MAIS?
Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282

FORMULÁRIO DE CONTATO LIGUE AGORA
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