
Индустриална бояджийска камера NOVA VERTA – Италия, модел   

MIDI RANGE със следните технически характеристики:  

  

  

  
  

➢ Вкопана шахта с един централен ред галванизирани решетки с 

товароносимост 1650кг на колело  

➢ Моторизирана ролетъчна предна входна врата с размери : 3600(W)х 4900(H) 

mm  

➢ Моторизирана ролетъчна задна входна врата с размери : 3600(W)х 4900(H) 

mm ➢ Междинна моторизирана ролетъчна врата (разделя камерата на две 

части) 4980(W)х 4900(H) mm  

➢ 2 бр. странични сервизни врати, отваряне надясно, антипаник 

система  

➢ 60 mm двойно пластифицирани галванизирани метални панели с 

вътрешна изолация от минерална вата  

➢ Напълно изолиран филтриращ таван с ширина 3600 mm височина 

550mm, от двойно галванизирана оребрена ламарина, по цялата 

дължина на камерата.   

Филтрите са от най-висок клас на пречистване F5 (EN -779)  

➢ 18бр. осветителни групи в горната част с електронен баласт и 16бр.   

осветителни групи в долната с темперирани стъкла, общо 136бр. неонови 

тела по 36 W всяко. Цвят на осветлението: дневно бяло. Неоновите тела са 

производство на SILVANIA с електронно стартиране  



➢ 2бр. автоматични газови горелки RIELLO с фотоклетка за контрол и обща 

термична мощност 581 kW  

➢ 2бр.топлообменниk от неръждаема стомана (inox) 240.000+240.000Kcal/h  

➢ 2 бр. входящи нагнетателно-отоплителни групи LM1.5, всяка с по 

един мотор (по 5,5 kW всеки) и по две центробежни турбини, 

рециркулация по време на фазата на изсушаване чрез автоматична 

байпас система  с размери 1504х2405х3250(H) mm.  

Входящите групи са затворени с пластифицирани метални панели и 

са комплектовани с касетъчни филтри за предварително 

пречистване на въздуха, достъпни за бърза и лесна подмяна.  

➢ 2 бр. изходящи екстракторни групи ЕE1,5, всяка с по eдин  мотор  

(по 5,5 kW всеки) и по две центробежни турбини с размери 924 х   

2145 х 3260(H) mm. Изходящите групи са затворени с 

пластифицирани метални панели и са комплектовани с касетъчни 

филтри за окончателно пречистване на въздуха, достъпни за бърза 

и лесна подмяна  

➢ Общ дебит на въздушния поток входящ /изходящ  по 48000m3/h  

➢ 4 бр. байпас системи с автоматично отваряне към входящата група  

➢ Автоматични табла за управление работата на камерата  

➢ Dwyer манометър за отчитане замърсеността на филтрите и 

налягането в камерата  

  

- Да се осигури сгъстен въздух  с налягане 6-8 bar  и дебит 500l/min  

необходим за байпас системите и бояджийските пистолети   

  

  


