
GABA AFC 050 A
Sistema de redução de gases

Fiável
Concebido especificamente para a redução ou remoção de gases perigosos e poluentes do ar durante os processos de produção,
aquecedor de altas temperaturas para uma combustão perfeita sem chama

Manutenção mínima
Sistema de troca completo, os módulos podem ser trocados sem desmontagem, fácil manutenção, rotina de manutenção rápida

Eficiente
Combinação da oxidação térmica/catalítica sem chama e tecnologia de redução de gases por via térmica e húmida, é possível o tratamento
de gases combustíveis e solúveis, elevada eficiência de redução, custos operacionais reduzidos, operação fácil via PLC com ecrã tátil a cores
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GABA AFC 050 A
Sistema de redução de gases

Desenho cotado

GABA AFC 050 A

Capacidade 500 slm

Consumo energético (méd.) 6 kW

Consumo de nitrogénio (méd.) 40 slm

Consumo de água (méd.) 5 slm

Saída de gás mín. 2 m³/min

Escape do quadro 1,5 m³/min

Peso aprox. (seco) 700 kg

Peso aprox. (húmido) 740 kg

Dimensões (C x L x A) 1000 x 930 x 1900 mm

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

Folga mín. 1000 mm (frente), 300 mm (lado), 500 mm (traseira), 500 mm
(topo)

Entrada do gás Flange NW 40 (entrada do gás de 4 portas, bypass 4 portas)

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

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

H₂ (hidrogénio) > 99 %

NF₃ (trifluoreto de nitrogénio) > 95 %

SiH₄ (silano) > 99 %

NH₃ (amónia) > 99 %

DESEJA SABER MAIS?
Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070

FORMULÁRIO DE CONTATO LIGUE AGORA
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