
Original elszívókar
Az Original elszívókar hegesztési füstök, illetve por elszívására szolgáló, kiváló megoldás
műhelyek számára

Az Original elszívókar kiváló megoldás hegesztési füstök és a munka
közben keletkező por elszívására. Az elszívókar szabadalmaztatott
kialakításának köszönhetően optimális füst- és porelszívási
jellemzőkkel rendelkezik, és nagy mértékben mozgatható. Az
elszívóernyőbe épített gombokkal a világítás és a ventilátor
működése könnyedén szabályozható. Az elszívókar egy csuklóra
függeszthető fel, így 360 fokban elforgatható. Ennek köszönhetően
az elszívókar minden irányban könnyen mozgatható és beállítható a
kívánt helyzetbe. Az Original elszívókar többféle konzol segítségével
és számos toldókarral együtt rögzíthető. Lehetőség van sínes
kipufogógáz-elszívó rendszerre, valamint fix vagy hordozható
szűrőberendezésre való csatlakoztatásra is. A termék
alapfelszereltségéhez egy, az ernyőbe épített manuális szelep is
tartozik. A hegesztéskor keletkező füstök elszívására alkalmas kar 2
és 5 m (6,6–16 ft.) közötti hosszúságú változatokban kapható, és
mennyezetre, asztalra vagy hosszabbító toldatra is
csatlakoztatható. A széles választékban kapható tartozékokkal
kiegészítve a kar bármilyen alkalmazási területen maradéktalanul
megfelel.

• A csuklós felfüggesztésnek köszönhetően az egység 360
fokban elforgatható

• Tetszőleges irányban mozgatható, egyszerűen a kívánt
helyzetbe állítható elszívótömlő.

• Az alapfelszereltséghez tartozik egy, az ernyőbe épített
szabáylzó szelep

• Világszerte több ezer helyszínen használják már

Termék neve Original elszívókar
Zajszint (dB(A)) 63-75
Telepítés beltéri
Füst hőmérséklete Max 70 C (158 F)
Elszívókar átmérője (mm) 160
Légtömegáram (m³/h) 700-1000
Tömlő átmérője (mm)
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Original elszívókar

kép Adatlapba kerülő név Karhosszúság (m) Szín Tömeg (kg) típus

Original Arm- 2m 2 Blue 11 10554235

Original Arm - 3m 3 Blue 13 10554335

Original Arm, Vertical link 4 Blue 16 10554435

Original Arm , Horizontal link 4 Blue 16 10554535

Original 5 Blue 18 10554935

Original arm 2 m + N16 fan,
3-phase, 230/400V  + wall
bracket + manual  starter

2 Blue 24 10230030

Kit Original arm 3 m + N24
fan, 3-phase, 230/400V  +
wall bracket + manual
starter

3 Blue 30 10230040

Kit Original arm 4 m vertical +
N24 fan, 3-phase, 230/400V
+ wall bracket + manual
starter

4 Blue 32 10230050

Windscreen adhesive
extractor with damper 4 Blue 17 10553535
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Original elszívókar

kiegészítők cikkszám

LED lamp for fume extractor (replacement) 10376969

Wall bracket for extraction arm 10550635

Wall bracket 1m 10550735

Wall bracket 2m 10550835

LED light/fan switch Original 10376922

LED Spotlight Metal hood 10376924

Spark protection for Original/NEX MD-hood 10551335

Transformer 230/250V to 24V, 25 VA 10363189

Transformer 230/250 V to 24 V. 75 VA. 10361560

Windscreen adhesive extr. hood. 10372173

Airflow indicator 500-4500 Pa 10375373

Airflow indicator 40-600 Pa 10375374

Spark filter for large metal hood 10376329

Spark filter f. round metal hoods 10373118

Hood. aluminium. with damper 10321542

Hood for Original arm 10374308
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Original elszívókar

X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m
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