
Бояджийска камера NOVA VERTA – Италия, модел PRESTIGE  
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Модел А: Вкопана шахта с 3 реда галванизирани решетки на пода, с носеща 
регулируема конструкция и подов филтър върху подложка 

 
или  
 

Модел B: Издигната регулируема метална платформа с цял решетъчен под от 
галванизирани решетки с вграден наклон 
 
    или 
 
Модел С: Издигната регулируема метална платформа с цял решетъчен под от 
галванизирани решетки 
 
 
 

 



- Филтри: 

Тип боя цвят синя светлина 

Ефективност 93-98% 

Първоначална загуба на натоварване 30 Pa 

Крайна загуба на натоварване 300 Pa 

Максимална температура 100 ° C 

Ограничителни филтри от стъклени влакна 

Клас на противопожарна защита F1-B2 (DIN 53438) 

 
 

- Предна, входна врата mm 3160 x 2860 с четири секции и четири темперирани 
прозореца за наблюдение,оборудвана с антипаник система на сервизната врата 
за аварийно излизане на оператора от работната зона на камерата, 
- 60 mm пластифицирани (PVC покритие за дълговечност) галванизирани, 
метални панели в цвят синьо/бяло с болтова връзка за лесен монтаж / демонтаж 
и вътрешна изолация от негорима минерална вата.  

Топлинната изолация се получава благодарение на слой от фибростъкло, 
поставен между самоносещия панел и неговия собствен панел с дебелина 60 mm 

Характеристики на фибростъклото: 

Топлопроводимост λ = 0,045 W / mK 

Дебелина на термично съпротивление 50 mm R = 1,10 m2K / W 

Дебелина на топлопроводимост 50 mm C = 0,909W / m2K (C = 0,782Kcal / hm2° C) 

 
- Изолиран таван с 40 mm сандвич панели филтриращ с ширина 3200 mm по цялата 
дължина на камерата и с пространство за циркулация на въздуха h=550 mm.  
 
Патентована система NOVA VERTA, която позволява блокиране на филтриращите 
елементи директно в рамкатана тавана, с оглед да няма трептене по време на 
движението на входящия поток. Смяната на филтриращите елементи на тавана може 
да бъде извършена от един човек за 40 минути. 

Филтър NV 560 от синтетични влакна с прогресивно многослойно филтриращо 
действие, обработен със специални отблъскващи власинките вещества, които 
улавят и обработват праховите частици, клас EU 5. 

Температура за употреба макс. 90 ° C 

Огнеустойчивост F1-B2 DIN 53438. 

Ниво на ефективност        Без прах 97% . Клас F 

Минимален диаметър на частиците, които могат  да преминат 10 микрона 



Самозагасяващ  клас F2. 

Идентификационна търговска марка Eu 5. 

Цвят: бял. 

Гравиметрична ефективност 100%. 

Първоначален спад на налягането 37 PA.  

Краен спад на налягането 450 PA. 

Поддръжка: Не подлежи на повторно употреба, трябва да бъдат заменени с нови. 

 
 
- 10 осветителни групи в горната част и 10 осветителни групи в долната част, с 
по 4 неонови тела всяка, общо 80 неонови тела по 36 W всяко, с електронно 
стартиране. 
Групите са с изолация за недопускане на каквито и да е пари . Цвят на 
осветлението: дневно бяло. Неоновите тела са производство на SILVANIA с 
електронно стартиране. 
 
или 
 
- 10 бр. осветителни тела в горната част и10 бр. осветителни тела в долната част 
с LED осветителни тела, производство на NOVA VERTA – Италия по 18 W. 

Закалено стъкло за защита на LED осветителните тела - дебелина 3 мм, бързо 
отваряне чрез панти с неопреново уплътнение. Стъклата остават отворени 
благодарение на пантите, за бързо и лесна смяна на осветителните тела. 

 
- Автоматична  нафтова или газова горелка Riello с фотоклетка и мощност 267 kW 
 
 
- Входяща нагнетателно-отоплителна група : 

1. Модел LM1 

Дебит на входящия въздушен поток  18.000 m3/h  

С един мотор 5,5 kW  и една центробежна турбина  

Топлообменник от неръждаема стомана (inox) с мощност  
Kcal/h 190.000 

 

2. Модел LM 1,5 

Дебит на входящия въздушен поток  24.000 m3/h 

С един мотор 5,5 kW  и две центробежни турбини  

Топлообменник от неръждаема стомана (inox) с мощност  Kcal/h 240.00 

 



3. Модел LM 2 

Дебит на входящия въздушен поток  32.000 m3/h 

С два мотора х 5,5 kW  и две центробежни турбини  

Топлообменник от неръждаема стомана (inox) с мощност  Kcal/h 280.000 

 

4. Модел LM 40 

Дебит на входящия въздушен поток  40.000 m3/h 

С два мотора х 7,5 kW  и две центробежни турбини  

Топлообменник от неръждаема стомана (inox) с мощност  Kcal/h 435.000 

 

Топлообменниците на NOVA VERTA са с изключително голяма дълговечност. 

 

Касетъчни филтри за предварително пречистване на входящия въздух: 

      Размери:   675 x 735 x 100 mm за всеки един 

      Материал: Полиестерно влакно 

      Цвят:          бял / зелен 

      Клас:          EU 3 DIN 5343 

      Самозагасяващ клас F1/G3-4 

      Окончателно акумулиране на мръсотия 250 гр / m2 

      Гравиметрична ефективност 80% клас F 

      Първоначално спадане на въздушното налягане 50 PA 

      Краен спад на въздушното налягане 400 Pa 

     

 Поддръжка: Почистват се с въздушна струя или се измиват преди окончателната 
им подмяна. 



 

- Изходяща екстракторна група  

1. Модел ЕЕ1 

Дебит на изходящия въздушен поток  18.000 m3/h 

С един мотор 5,5 kW  и една центробежна турбина  

Изходящ дъмпер 600 х 600 мм 

Контрол панел ON/OFF 

 

2. Модел ЕЕ1,5 

Дебит на изходящия въздушен поток  24.000 m3/h 

С един мотор 5,5 kW  и една центробежна турбина  

Изходящ дъмпер 800 х 800 мм 

Контрол панел ON/OFF 

3. Модел ЕЕ2 

Дебит на изходящия въздушен поток  32.000 m3/h 

С два мотора 5,5 kW  и две центробежни турбини  

Изходящ дъмпер 1000 х 1000 мм 

Контрол панел ON/OFF 

 

4. Модел ЕЕ40 

Дебит на изходящия въздушен поток  40.000 m3/h 

С два мотора х 7,5 kW  и две центробежни турбини  

Изходящ дъмпер 1000 х 1000 мм 

Контрол панел ON/OFF 

 

Касетъчни филтри за окончателно пречистване на мръсния въздух: 

Размери:     675 x 730 x 100 mm за всеки един 

Материал:   Полиестерно влакно 

Цвят:            бял / зелен 

Клас:            EU 3 DIN 53438 

 



Самозагасяващ клас F1/G3 

Окончателно акумулиране на мръсотия 250 гр / кв.м 

Гравиметрична ефективност 90% клас F 

Първоначално спадане на въздушното налягане 43 PA 

Краен спад на въздушното налягане 4250 Pa 

Mакс. температура: 80 ° C 

Ниско ниво на шума от 74 dBA и никакви вибрации, благодарение на 
конструкцията на турбинните групи. 

 

- Автоматично контролно табло за управление на камерата мод. 72. 

Напрежение 380V 50 hz 

Захранване 24V, ниво на защита IP 44. 

Конструкция: стоманена боядисана кутия 

Компоненти: главен превключвател с блокировка на вратата, 24 V 
трансформатор, предпазители, термични релета, мощност на двигателя, 
защита на двигателя, алармa, пневматичен комплект, електроклапани, 
кодиране на номера за идентификация. 

Включва: индикатори, превключватели за стартиране на двигателите, 

управление на фазите на работа, превключвател на осветлението в 
камерата (отделно горен ред и долен ред осветление), брояч на 
работните часове, таймер за изключване, таймер за изпичане, таймер за 
охлаждане, таймер за края на цикъла, бързо изсушаване, температурен 
термометър, цикъл на боядисване, термометър на цикъл на изпичане с дисплей 
с двойна скала. Специален цикъл „БЪРЗО СУШЕНЕ“ за използване на водни 
бои. Можете да зададете температура и време на такава операция и след това 
да я използвате, като само натиснете бутона. Такава система позволява да се 
съкрати времето за изсъхване по време на фазата на пръскане между един 
слой и следващия. Преди това подобрение, когато стартирате  „БЪРЗО 
СУШЕНЕ“, двигателите на входа и изхода стартираха. 

Сега, когато използвате фазата  „БЪРЗО СУШЕНЕ“, камерата работи само в 
рециклиране и така можете да спестите енергия и да достигнете температурата 
за най-кратко време Макс. работна температура в режим сушене 60 ° C. Контрол 
и регулиране на температурата с възможност за настройване. 

- Dwyer манометър за отчитане и регулиране замърсеността на филтрите и 
налягането в  камерата. 

- Да се осигури сгъстен въздух с налягане 6-8 bar и дебит 500l/min, необходим за 
байпас системата и бояджийските пистолети 

 


