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Grans campanes

Serie Hidro
Característiques 
Campana soldada i construïda en una sola peça fins a 7m de longitud, disminuint 
així el temps de muntatge i eliminant les deformacions lineals, els degotejos 
entre juntes i els punts no visibles de brutícia. La safata inferior, totalment soldada, 
està incorporada al conjunt sense possibilitat de degoteig. Recull greixos perimetral 
està connectat a safata inferior. 

La Sèrie HIDRO, està fabricada amb dues etapes de filtració. La primera per filtrar 
els greixos, on els filtres estan refrigerats per a més efectivitat de condensació 
dels mateixos, i per rebaixar la temperatura del aire que arriba a l'extractor. La 
segona per separar la humitat o gotes que puguin ser aspirades per l’extractor. 
Les boquilles de polverització, estenen una cortina d'aigua per tot els filtres. El 
consum d'aigua és de 0,3 l/min. i per boquilla a 2 bars sense necessitat de 
bomba de pressió. Aquesta campana està especialment dissenyada per barbacoes 
o rostidors de pollastres, on es produeix una elevada temperatura que pot afectar 
el extractor. 

Fabricades totalment en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix. El doble 
plegat en tots els finals de xapa evita tot tipus de talls accidentals. Sense cargols 
ocults ni vores estranys per a més facilitat de neteja. Estructura tubular aconseguint 
major robustesa del conjunt. Sota demanda es fabriquen construccions especials 
(Ex. encastes, angles especials, campanes en esquadra, etc). Els filtres de plaques 
són d'acer AISI 430, amb disseny d'alt rendiment l'etapa de filtració (490x490x50) 
i la etapa de eparción de gotes (490x400x25) amb acabat antitalls en el  marc 
i en totes les lames, o en qualsevol campana amb alta producció de greixos o 
residus.

Sèrie TC 
Campanes sense plenum. Sostre tancat. Aconsellable fins longituds de 3 metres.

Sèrie RG 
Campanes amb plenum exterior incorporat i reguladors de cabal mecànics, plenums 
i reguladors dissenyats perquè la circulació de l'aire sigui a baixa velocitat, amb 
poca pèrdua de pressió estàtica. Sota demanda plenum desmuntat. Part interior 
de la campana sense xapes ni regulació per a major facilitat de neteja.

Sèrie RG + AP
Model amb aportació d'aire exterior mitjançant plenum d'impulsió amb xapa 
punxonament, amb superfícies de pas d'aire estudiades per evitar pèrdues de 
pressió i sorolls per la velocitat de l'aire, així com per no provocar corrents d'aire 
innecessàries. El plenum d'impulsió està aïllat tèrmicament per evitar condensacions, 
per diferència de temperatures. Sota demanda amb reixetes tipus lineal, simple 
deflexió, doble deflexió i regulables.
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* Mesures stàndard * Mesures stàndard

Modelo (L x F)  TC RG A(RG) Kg(RG) nº Fil. m3/h ø Cond.
1.050 x 1.100*  ·   41 2 2.200 315 
 1.500 x 1.100* ·   56 3 3.000 315 
 2.000 x 1.100*  · · 250 75 4 3.600 355 
 2.500 x 1.100* · · 250 90 5 4.150 400
3.000 x 1.100* · · 300 105 6 4.700 400
3.500 x 1.100*  · 300 126 7 5.250 450
4.000 x 1.100*  · 300 145 8 5.800 450 

  
Mural  Instal·lació teòrica

  
Central  Instal·lació teòrica

Modelo (L x F) TC RG A(RG) Kg (RG) nº Fil. m3/h ø Cond.
2.000 x 2.200*  · · 250 123 8 7.200 500 
 2.500 x 2.200* · · 250 148 10 8.100 560 
 3.000 x 2.200* · · 300 173 12 9.000 560 
 3.500 x 2.200*  · 300 208 14 9.900 560
4.000 x 2.200*  · 300 240 16 10.800 630
4.500 x 2.200*  · 350 265 18 11.700 630
5.000 x 2.200*  · 350 292 20 12.600 710 
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Aspersor aigüa

Filtre lama planaPlec antitalls

Aïllament tèrmic anticondensació

Punxonat aportació d’aire

Lluminària  CLUMSL - 7w LED

Comporta regulació

Sist. montatge 

Mural Central


