
RIEDEX DUST EXTRACTION SYSTEMS
Afzuiginstallaties voor Houtbewerkingsmachines

JK Techniek is uw specialist voor alle vragen en oplossingen op het gebied vanfilter-, lucht- & vacuüm techniek

Algemene MD Informatie



MD-SERIE:   Een overzicht 

 - B - P - RV -C Capaciteit 
m³/uur 

 

MD-60 + - - - 2300 
- Binnenopstelling 

MD-90 + + - - 3450 

MD-150 + + + - 4600 - Binnenopstelling 
- Blussysteem standaard  

ingebouwd  MD-280 + + + + 6000 

MD-300 + + + + 8000 - Buitenopstelling 
- Droge blusleiding  

standaard MD-450 + + + + 12000 

Type 
Versie 

De MD-serie omvat zes groottes, in capaciteit oplopend van 2300 tot 12000 m³ per uur. 

De MD-units zijn leverbaar in verschillende versies afhankelijk van het type en wijze waarop het afval 
wordt opgevangen en afgevoerd. 
                                                                                                   Toevoeging  
                                                                                                   achter type: 
     -  verrijdbare bakken ( met daarin plastic zakken)   : B 
     -  samengebouwd met een briketpers    : P (pers niet inbegrepen) 
     -  met doorvalsluis voor drukloos storten   : RV 
     -  met inblazing in een spanencontainer   : C (container niet inbegrepen) 

Met de MD-serie introduceert Riedex een nieuw concept voor het efficiënt, krachtig én veilig afzuigen 
van houtbewerkingsmachines. 
State of the art filtratie, energiebesparing, laag geluid en optimale bescherming tegen brand en stof-
explosies zijn de kenmerken van deze nieuwe serie onderdruk-afzuigunits, die leverbaar is in zes 
verschillende groottes. 
Met deze overzichtsbrochure willen we een eerste indruk geven van de MD-serie en een  
keuzemogelijkheid bieden. Alle details van de verschillende apparaten kunt u vinden in de van ieder 
type beschikbare speciaalbrochure. 

Machine Capaciteit  
m³/uur 

Vierzijdige 6000 

CNC-bank 5500 

Pennenbank 5000 

Opdeelzaag 4500 

Frees 2000 

Cirkelzaag 1700 

Vandiktebank 1600 

Vlakbank 1000 

Afkortzaag 1000 

Lintzaag 700 

Om de juiste afzuigunit te 
kunnen selecteren is in 
tabel 1 van de meest 
gangbare standaardma-
chines de benodigde  
afzuigcapaciteit  
weergegeven. In tabel 2 
vindt u van veel voorko-
mende afzuigmonden de 
capaciteit. Door de  
capaciteiten van de  
gelijktijdig af te zuigen 
machines op te tellen, 
kunt u beoordelen welke 
unit in aanmerking komt. 

Capaciteitskeuze 
Tabel: 1 

Tabel: 2 

Diameter Capaciteit  
m³/uur bij 

25m/s 

100 707 

120 1018 

150 1590 

180 2290 

200 2827 

250 4418 
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Garantie 
Riedex BV geeft op alle afzuigunits uit de MD-serie standaard 2 jaar garantie op materiaal– en  
constructiefouten.  

MD-300,  MD-450 

MD-300 MD-450 

 MD-300 MD-450 
Capaciteit: 8000 m³/h 12000 m³/h 

Druk: 1750 Pa 1750 Pa 

Zuigopening: Ø 350mm  Ø 450mm  

Filteroppervlak: 60m² 88m² 

Filtermateriaal: Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft  

Filterklasse: M (minder dan 0,1 mg/m³) 

Filterreiniging: Elektrisch (automatisch, discontinu) 

Retourkanaal  
Aansluiting: 

580 x 580mm  
( positie in overleg ) 

580 x 580mm 
( positie in overleg ) 

Technische gegevens 

Alle MD-units voldoen aan de laatste veiligheidseisen en regelgeving inzake beveiliging tegen brand 
en stofexplosies.   
 

 > Drukstootvaste constructie, vrij van interne ontstekingsbronnen 
     > Explosievaste terugslagklep op de inlaat 
    > Diverse opties voor brandbestrijding en explosie-ontlasting volgens Europese richtlijnen 

Veiligheid en Regelgeving 

Als filtermateriaal wordt een hoge kwaliteit – BGIA gecertificeerd – polyester naaldvilt gebruikt van 
een gerenommeerde Duitse fabrikant. De reststofemissie is daardoor gegarandeerd lager dan  
0,1 mg/m³. De wettelijke grenswaarde, zoals vastgelegd in het Arbobesluit Recirculatie,  
is 0,2 mg/m³.  

De MD-units zijn gebouwd volgens de Europese en Nederlandse norm NEN-EN 12779 en zijn volle-
dig conform de Atex-regelgeving. De units zijn door TNO getoetst op brand- en explosieveiligheid.  

Dust extraction systems 

Waar meer capaciteit nodig is kan de MD-300 (cap. 8000 m³/h) worden ingezet en voor het echt 
zware werk is er de MD-450 (12000 m³/h).  Met de laatste unit is het bijvoorbeeld mogelijk om een 
pennenbank en een vierzijdige tegelijk af te zuigen. Conform de regelgeving dienen ze buiten te  
worden opgesteld. De gefilterde lucht gaat via een kanaal retour naar de werkplaats.  
Een handbediende zomer/winterklep is standaard reeds in deze units ingebouwd. 


