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APPLIKATIONER

Balansblock-200 & 300 serie är avsedd att användas för 
följande applikationer:

• Evakuera hälsofarliga fordonsavgaser från fordon
via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande
marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/
ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA

� Dimensioner och egenskaper
Material
• hölje
• vajer

• förstärkt glasfiber (PA)
• stål

Fjäderkraft beror på modell se 
övriga specifikationer

Vajerlängd max. 3,5 m )
Max. vinkel från lodlinjen 45°

� Omgivande förutsättningar
Arbetstemperatur:
• min.
• nom.
• max.

• -10°C
• 20°C
• 60°C

Max. relativ luftfuktighet 80%
Användning utomhus nej
Lagring • -5°C till +40°C

• relativ luftfuktighet max. 80%
� Användningsområde

Plymovent STR, SBT och VSRX bansystem och drops

� Leverans
Balansblocket levereras som en komplett produkt som
inkluderar säkerhetsvajer och säkerhetskrokar.
� Order information

Artikel nr. se övriga specifikationer
Antal/paket 1
� Leveransspecifikation

Bruttovikt 2,2 kg 
Paket dimensioner 100 x 175 x 225 mm 

Tariffkod 84213925

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Säkerhetsvajer

Karbinhake 

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Beskrivning Art. nr. Vajer 
längd

Fjäder 
kraft

Vikt

Balansblock 
BR-200/8-
17

0000100363 2 m 8-17 kg 2 kg 

Balansblock 
BR-300/7-
14

0000100364 3 m 7-14 kg 2 kg 

Balansblock
BR-350/5-
14

0000104951 3,5 m 5-14 kg 2 kg

Balansblock
BRL-300/7-
17 
(med spärr) 

0000100366 3 m 7-17 kg 2 kg

Balansblock
BRL-350/5-
14 
(med spärr) 

0000100367 3,5 m 5-14 kg 2 kg 

BALANSBLOCK
Balansblock-200 & 300 serie används för att hålla avgasutsug 
slangen ovanför marken, vilket minimerar risken för skador på 
slangarna och omgivningen. Det möjliggör även enkel 
användning av avgasutsugsystem.

Den integrerade säkerhetsvajern ska fästas på systemets vagn 
eller monteringsanordning som extra säkerhetsfunktion. 
BRL-modeller innehåller en spärr.
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Produkt typ

Artikel. nr.

Produktkategori

Version

Balansbloc-200 & 300 serie se 

se övriga specifikationer

Balansblock

051118/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com
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