
MEX AAF

MEX AAR

MEX AAF

Telescopische afzuigkap 
voor het afzuigen van gas-
sen van atomic absorption 
spectroscopy (AAS).

De MEX AA is beschikbaar met zowel een ronde 
Ø250 mm (AAR) als rechthoekige 500x250 mm 
(AAF) kap. De arm is speciaal ontwikkeld om 
vervuilde lucht met hoge temperatuur af te 
zuigen, o.a. AAS apparatuur.

De kap en alle componenten die mogelijk in 
contact komen met hete lucht zijn vervaardigd 
uit stainless steel EN 1.4404 (316L). De 
wandsteun is uitgevoerd in gepoedercoat 
plaatstaal. Het verticaal telescopisch bereik is 
440 mm.

De afzuigarm is standaard voor wandmontage 
ontworpen. De wandsteun is horizontaal 
instelbaar. Optioneel kan een plafondsteun 
worden geleverd.

Voor verbinding met het ventilatiekanaal wordt 
een flexibele slang van 1,5 m meegeleverd, met 
een temperatuurbestendigheid tot 250 °C.

De telescopische werking wordt mogelijk 
gemaakt door twee warmtebestendige teflon-
geleiders en een klemsysteem om ervoor te 
zorgen dat de kap op de gewenste hoogte blijft.
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Wandmontage
Optioneel is plafondmontage mogelijk 
met  een plafondmontagebeugel. De 
TIX A is te bestellen tot een lengte van 
1500mm.

Plafondmontage

Art. nr. L
mm

TIX A 500
750

1000
1250
1500

Flexibele slang
Materiaal  ............................... aluminium, polyester
Temperatuur bereik ............. -30 °C tot +250 °C
Afmetingen ............................ Ø 125 mm

Lagering 
Materiaal ................................ PTFE, weerstand instelbaar
Temperatuur bereik ............. -30 °C tot +300 °C

Overige informatie 
Oppervlakte behandeling
van de staaldelen .................. Poedercoating wit
Totaal gewicht ....................... 8 kg

Om schade en andere ongemakken aan de installatie te 
voorkomen wordt geadviseerd een relatief groot volume van de 
omgevings-lucht mee af te zuigen om de temperatuur van de 
afgezogen lucht te verlagen.

Voorbeeld:
• Lucht van de AAS    10 l/s at 1000 °C
• Omgevingslucht   70 l/s at 20 °C
• Gemengde (afgezogen) lucht 80 l/s at ~100 °C 

Telescopische 
beweging

428 mm

Instelbaar 222 mm
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Instelbaar 222 mm

Telescopische 
beweging

428 mm

Pijp, kap en beugels
MEX AA is vervaardigd uit stainless steel EN 1.4404, (316L).
De wandbeugel is wit gepoedercoat.
De plafondmontagebeugel TIX A is van geanodiseerd alu-
minium en te bestellen tot een lengte van 1500 mm.

Flexibele slang
De slang heeft een binnen- en buitenlaag van aluminium, 
een ondersteunende laag polyester en een stalen 
springveer. Lengte 1,5 m inclusief twee klemmen.

Levering
Voor eenvoudige installatie wordt de arm volledig 
samengebouwd geleverd. Wandmontagemodel is de 
standaard, de plafondbeugels zijn een optie.


