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Digestoře 

 ocelová konstrukce 

 certifikát podle DIN EN 14175 

 funkce AUTO a MANUAL PROTECT - zavírání okna 

 použité nehořlavé materiály 

 možnosti volby digestoře: bez pracovní desky (WALK IN), se sníženou výškou pracovní desky, 

verze s proti- výbuchovými prvky (EX)… 

 široká škála typů materiálů, z nichž se vyrábí manipulační prostor digestoře (polypropylen, 

keramika …) 

 standardně Q-Flow – čidlo průtoku vzduch 

 media: plyn, stlačený vzduch, vakuum, voda, dusík a jiné na přání zákazníka 

 

 

 
 

 

Auto Protect – skládá se s čidla 

pohybu, čidla výšky otevření okna 

nebo elektrického otevírání/ 

zavírání okna Jestliže během 

určeného času čidlo nedetekuje 

pohyb v přední části digestoře 

automaticky zavře okno, Součástí 

jsou ovládací prvky, možnost 

ručního otevření okna, světelné 

čidlo blokující okno při zavírání 

v případě zjištění překážky. 
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 Q-Flow – čidlo průtoku vzduchu 

   kontrola spolu s vizuální a akustickou signalizací havarijního stavu  

                v případě poklesu průtoku vzduchu 

   výstraha příliš vysoko otevřeného okna  

   údaj o aktuálním množství proudění vzduchu v m³ / h 

   kontrola a signalizace havarijních stavů 

   rozpoznání a optická signalizace výpadku napájení 

   funkce trvalé práce a to i po výpadku napájení, díky vestavěné  dobíjecí baterii 

   ovládání osvětlení digestoře 

 

 

Typ 

   

 

vnější 

rozměry 

(mm) 

šířka 1280 1580 1880 

výška 2325 … 2572 2325 … 2572 2325 … 2572 

hloubka 942 942 942 

rozměr 

pracovního 

prostoru 

(mm) 

šířka 1070 1370 1670 

výška 1100 1100 1100 

hloubka 750 750 750 

doporučený průtok vzduchu (m
3
/h) 450 … 650 650 … 850 850 … 1350 

maximální odběr (kW) 3,5 

napájení 50 Hz (V) 230 

přívod vody G ½“ 

připojení odpadu Ø 50 

rozměr vývodu vzduchu Ø 160 Ø 200 Ø 250 

standartní čidlo průtoku vzduchu typ Q-

Flow ( nebo Schneider Elektronik typ FM 

100) 

Shodné s EN 14 175-2 

snímač průtoku vzduchu s plynulou 

regulací 

proudění vzduchu v závislosti na stupni 

otevření okna (typ Schneider Elektronik 

ICM) 

 

EN 14 175 – 2,3 (za příplatek) 

možnost fotobuňky s použitím 

automatizace 

okna - zavře okno po odchodu od digestoře 

(po uplynutí nastaveného času) 

 

funkce Auto Protect (za příplatek) 

možnost fotobuňky s použitím manuálního 

zavírání okna - po zadaném čase zvukově a 

vizuálně signalizuje nutnost uzavření okna 

 

funkce Auto Protect (za příplatek) 

elektro jištění třída 1 

Přípustné zatížení pracovní plochy (kPa) 2 kPa 4 kPa 5 kPa 

záruka 24 měsíců 
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