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Salgsbetingelser
Priser
Priserne er gældende fr.o.m 01/12/2020 og er
ekskl. Moms l Valuta DKK
Leveringsvilkår
Fragt, emballage og ekspedition tilkommer.
Bemærk - alle spånsugeanlæg med tilbehør
leveres ab fabrik, Sverige.
Modtagelse af leverance
Ved modtagelse af varer er det vigtigt at det
sikres at varerne er uskadte og antallet af kolli er
i overenstemmelse med det bestilte.
Returvarer
Lagervarer og uskadte varer kan mod
forudgående aftale returneres mod returgebyr
på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales
af kunden. Kontakt os før returnering!
Prisændringer
Ved større ændringer I valutakurser og
råvarepriser forbeholdes retten til ændring af
udsalgspriser uden forudgående varsel.

www.flexair.dk
©Intet materiale måkopieres uden forudgående aftale med rettighedshaver.
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Prisliste - Ventilator med el-styring og frekvensomformer
Beskrivelse

Type

Ventilatorer med automatikstyring

CENTAB BF-20

Alle ventilatorer leveres som standard i
følgende opbygning:

Effekt: 4 kW., 3 x 400 V.

� Aftagelig serviceluge i fronten.

Max kapacitet: 2000 m3/t.
Max vakuum: 11000 Pa.
Mærkestrøm: 8,5 A.
Mål: 600 x 600 x 650 mm.
Lydniveau: < 75 db.

� Separat køleluftindtag til el-motor.

CENTAB BF-30

� Indløb ø160 mm. Afkast ø125 mm.

Effekt: 7,5., 3 x 400 V.
Max kapacitet: 3000 m3/t.
Max vakuum: 11000 Pa.
Mærkestrøm: 11,5 A.
Mål: 600 x 600 x 650 mm.
Lydniveau: < 75 db.

� Indbygget i kabinet, udført i pulverlakeret stålplade.
� Gnistsikker aluminiumsventilator.

� Automatikstyring med
funktioner er inkluderet:

følgende

● Frekvensomformer for
behovsstyret drift af ventilator op
til 100 Hz. (BF-20 og BF-30)
● PLC styring for varetagelse af
driftsfunktioner og kontrol af
anlæg.

Pris

CENTAB BF-45
Effekt: 11 kW., 3 x 400 V.
Max kapacitet: 4500 m3/t.
Max vakuum: 12000 Pa.
Mærkestrøm: 21,2 A.
Mål: 800 x 1300 x 900 mm.
Lydniveau: < 75 db.
Opgradering af styring til
´svævestøvsmodul´ (SFV)
Opgradering til varmeveksler
for genvinding af varme.
Anlæg 4 kW - 7,5 kW.
Opgradering til varmeveksler
for genvinding af varme.
Anlæg 11 kW.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

FlexAir A/S • Svalehøjvej 4 • 3650 Ølstykke • tlf. 70 22 44 40 • mail@flexair.dk • www.flexair.dk

Prisliste - Filteranlæg
Beskrivelse

Type

Filteranlæg - C-200 / C-250
Komplet filteranlæg med antistatisk
posefilter. Opsamling af materiale sker i
en stor papirssæk i nederste modul.
Opsamlingssækken er placeret på
sækkevogn, der nemt køres ud af
fitleranlægget ved tømning og poseskift.
Filterrensning sker via filterrystemotor der
er placeret udvendigt på filteranlægget.
Filteranlægget er som standard mærket
for ATEX-zone 21 når markeret med ´A´
Indløb af materiale sker I toppen af
filteranlægget der er forsynet med 3
indløbsstudse, 2 x ø100 mm. Samt 1 x
ø120 mmmm.

Pris

C-200 Filteranlæg
Komplet anlæg med aut.
filterrensning og niveauvagt
for fyldt opsamlingssæk.
Mål: 2070 x 700 x 700 mm.
Opsamlingssæk: 240 ltr.
Anvendes med ventilator
BF-20 og BF-30

C-250 Filteranlæg
Komplet anlæg med aut.
filterrensning og niveauvagt
for fyldt opsamlingssæk.
Mål: 2570 x 700 x 700 mm.
Opsamlingssæk: 240 ltr.
Anvendes med ventilator
BF-20 og BF-30

Specialindløb i top
Der kan leveres ind løb med
diameter Ø125,m Ø160,
Ø200 eller Ø250 mm. i top
af filteranlæg.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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Prisliste - Filteranlæg med container
Beskrivelse

Type

Filteranlæg - C-600 / C-650
Komplet filteranlæg med antistatisk
posefilter. Opsamling af materiale sker i
en container i nederste modul.
Containeren køres nemt
fitleranlægget ved tømning.

ud

af

Pris

C-600 Filteranlæg
Komplet anlæg med aut.
filterrensning og niveauvagt
for fyldt container.
Mål: 2950 x 1325 x 980 mm.
Opsamlinscontainer: 600 ltr.

Filterrensning sker via filterrystemotor der
er placeret udvendigt på filteranlægget.
Indløb af materiale sker I toppen af
filteranlægget der er forsynet med 3
indløbsstudse, 2 x ø100 mm. Samt 1 x
ø120 mmmm.

Anvendes med ventilator
BF-20 og BF-30
C-650 Filteranlæg
Komplet anlæg med aut.
filterrensning og niveauvagt
for fyldt container.
Mål: 2450 x 1325 x 980 mm.
Opsamlinscontainer: 600 ltr.
Anvendes med ventilator
BF-45
Specialindløb i top
Der kan leveres ind løb med
diameter Ø125,m Ø160,
Ø200 eller Ø250 mm. i top
af filteranlæg.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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Prisliste - Rørkomponenter
Beskrivelse

Type

Pris

Stålrør
Stålrør ø127 mm.

Længdesvejste stålrør i
senzimirforzinket udførelse.

Stålrør ø100 mm.

Godstykkelse = 1 mm.

Stålrør ø076 mm.

Leveres i længder á 3 el. 6 meter.

Stålrør ø063 mm.

Bøjninger
Senzimirforzinkede stålbøjninger.

Bøjning ø127 mm. - 45 grd.

Særligt fremstillet for spånsugeanlæg
med ekstra stor bøjningsradius der giver
mindsket tryktab I systemet.

Bøjning ø100 mm. - 45 grd.
Bøjning ø076 mm. - 45 grd.
Bøjning ø063 mm. - 45 grd.

Bøjning ø127 mm. - 90 grd.
Bøjning ø100 mm. - 90 grd.
Bøjning ø076 mm. - 90 grd.
Bøjning ø063 mm. - 90 grd.
Reduktioner
Senzimirforzinkede stålreduktioner. For
ændring af dimensioner på rørlayout
samt
overgang
fra
rør
til
slangeforbindelser.

Reduktion ø127 / ø100 mm.
Reduktion ø100 / ø076 mm.
Reduktion ø076 / ø063 mm.
Reduktion ø063 / ø050 mm.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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Prisliste - Rørkomponenter
Beskrivelse

Type

Pris

Grenrør
El-forzinkede grenrør i stål.

Grenrør ø127 / ø100 mm.

Lige gennemføring i samme mål med
afgrening i 45 grd.

Grenrør ø127 / ø076 mm.
Grenrør ø127 / ø063 mm.
Grenrør ø100 / ø100 mm.
Grenrør ø100 / ø076 mm.
Grenrør ø100 / ø063 mm.
Grenrør ø076 / ø076 mm.
Grenrør ø076 / ø063 mm.
Grenrør ø063 / ø063 mm.

Rørkoblinger
Anvendes for samling af rørsystem.
Galvaniseret svøb med gummiindlæg.
Elektrisk ledende gummiindlæg sikrer
statisk afledning gennem rørsystem.

Rørkobling ø127 mm.
Rørkobling ø100 mm.
Rørkobling ø076 mm.
Rørkobling ø063 mm.

Slange
Slange for maskintilslutning, nedhæng for
rengøringsudtag etc.

Slange ø125 mm.

Grå udførelse med stålspiral for statisk
afledning.

Slange ø080 mm.

Slange ø100 mm.

Slange ø063 mm.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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Prisliste - Rørkomponenter
Beskrivelse

Type

Pris

Manuelle skydeventiler
Spjæld fremstillet i stål. Monteres på
rørsystem med rørkoblinger.
Kan som option monteres med kontakt
der kan anvendes til brug ved start/stop
af spånsugeanlæg

Skydespjæld ø100 mm.
Skydespjæld ø076 mm.
Skydespjæld ø063 mm.

Elektriske skydeventiler
Spjæld fremstillet stålplade. Monteres
på rørsystem med rørkoblinger.

Aut. spjæld ø127 mm.
Aut. spjæld ø100 mm.

Kan åbne / lukke automatisk ved
arbejdspladser og maskiner.

Aut. spjæld ø076 mm.

Monteret med 24 V. El-motor.

Aut. spjæld ø063 mm.

Manuel klapventil
Anvendes ved rengøring af
arbejdspladsen. Antistatisk udførelse.

Klapventil ø063/50 mm.
Kontakt for start/stop

Slange tilsluttes via kobling.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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Prisliste - Rørkomponenter
Beskrivelse

Type

Pris

Montagedetaljer
Rørbæringer for rør. Komplet sæt med
rørbøjler og støtteben.

Komplet bøjle ø127 mm.
Komplet bøjle ø100 mm.
Komplet bøjle ø076 mm.
Komplet bøjle ø060 mm.

El-kabel for start/stop
signal fra sugeudtag.
(100 mtr. rulle)
Kabelbindere for el-kabel.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.
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