
Vortex cső
Termék kód: 21000

Meech Rozsdamentes acél Vortex fúvókája a
sűrített levegőből két extrém légáramlatot állít
elő: egy rendkívül hideg és egy rendkívül forró
légáramot.  

A sűrített levegő oldalsó szögből érkezik a forgó
kamrába. A fúvóka belsejében keletkezett
levegőoszlop ezután gyors forgásba kezd (akár
1 millió fordulat/m). A levegőoszlop külső részén
gyorsan mozog a levegő, nagy energiával és
magas hőfokkal rendelkezik. A légoszlop
közepében lévő levegő lassúbb mozgású, kis
energiát, illetve alacsony hőfokot mutat. A forró
levegő a fúvóka egyik, míg a hideg levegő a
másik végén távozik. 

Vortex fúvókák a bevezetett levegőnél 50°C-kal
alacsonyabb hőfokot, illetve akár 110°C
forróságú levegőt tudnak előállítani.

Az alábbi adat tábla egy közepes méretű Vortex
cső leírása.

Jellemzők Előnyök
Innovatív forma Akár 50ºC-kal alacsonyabb hőfok. Forró levegő előállítás (+110ºC)

Rozsdamentes acél   Hosszú élettartam, higiénikus

Nincs mozgó alkatrész Karbantartást nem igényel

Feloldó szelep Pontos hőfokszabályzás

Két méretben Közép méret (10 - 35cfm), kis méret (8cfm). Számtalan alkalmazás lehetséges.

Műszaki Jellemzők
Méretek Közép méret (H) 212.3 mm x (Ma) 44.5 mm

Kis méret (H) 174.9 mm x (Ma) 34.9 mm
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