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AG13400 

STOFVRIJE BEAMERKAST “DUSTBOX” 

Uiterst functionele stofwerende kast voor het inbouwen van lcd/ dlp projectoren in een industriële, 

stoffige omgeving • de zijwanden zijn onderling uitwisselbaar en aan te passen aan elke beamer 

of situatie d.i. het maakt niet uit of de toevoer van lucht, of de lens naar voor of achter, in de leng-

te of breedte geplaatst.   

 

• Boven- en onderkant gemaakt van melaminehars gecoat MDF in RAL 7035 lichtgrijs. 

• Versterkt met een speciale aluminium, zijwanden van polystyreen of acryl. 

• De zijwanden zijn variabel uitwisselbaar. 

• Een verwijderbare ruit voor toegang tot afstelling en onderhoud. 

• Twee aanzuigende fans met stoffilter (uitvoering van een ventilator 160m ³ / h, 44dBA) zorgen 

voor voldoende koeling en wordt er een positieve overdruk gegenereerd en voorkomt het bin-

nendringen van stof. 

• De ventilatoren zijn niet geschakeld en hebben continue stroom. 

• CEE aansluiting voor beamer en ventilator. 

• Een terugslagklep voorkomt dat er stof door de fans in de kast kan binnendringen. 

• Twee kabeluitgangen sluiten zich automatisch. 

• Maten: binnenafmetingen 370x550x275mm, buitenafmetingen 490x670x330mm (bxdxh) of 

550x370x275mm, buitenafmetingen 6701x490x330mm (bxdxh)  

• Bestelnummer: AG13400  

• Optie 1: vier stelvoeten voor plaatsing van de projector in een liggende positie. Bestelnummer 

AG13415 

• Optie 2: vervangbare stoffilters. Set van 10 stuks. Bestelnummer: AG11745 

• Optie 3: Voor zeer warme projectoren is een optionele fan-board supplement (EGP) met een 

uitgaande ventilator. De EGP wordt vervangen met de terugslagklep en kan ook achteraf wor-

den ingebouwd. Bestelnummer AG13410 

• Optie 4: De plafondbeugel bestaat uit plafondbevestiging, aluminium geleiders en bevestigings-

materiaal voor betonnen plafonds. De plafondbeugel wordt vastgeschroefd aan het plafond. De 

aluminium geleiderails worden met behulp van draadstangen en ster knoppen bevestigd aan de 

Dustbox. De Dustbox met de geleiderails worden over de plafondbeugel geschoven. Bestel-

nummer AG13420 


