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Obszary zastosowań dla urządzeń przejezdnych  
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* Dopuszczenie IFA-W3 wkrótce dostępne

sporadycznego okazjonalnego częstego regularnego stałego
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Stopień emisji Materiał Zastosowania

Przykłady zastosowań sporadyczne- 
go

od okazjo-
nalnego
do częstego

regularnego stałego

Klasa I & II
< 1 - 2 mg/s
spawanie proszkowe
spawanie WIG
spawanie laserowe

stale węglowe 
i niskostopowe

SmartMaster
MiniFil

SmartMaster
Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MiniFil
Dusty

Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MaxiFil
MiniFil
Dusty

MaxiFil
MiniFil
Dusty
Filtr elektrostatyczny

aluminium

SmartMaster
MiniFil

SmartMaster
Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MiniFil
Dusty

Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MaxiFil
Dusty

MaxiFil
MiniFil
Dusty
Filtr elektrostatyczny

stale wysokostopowe
materiały NE

SmartMaster
MiniFil *

SmartMaster
Pro� Master
MiniFil *

Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MaxiFil *
MiniFil *

MaxiFil *
MiniFil *

Klasa III
2-25mg/s
spawanie łukiem
spawalniczym
spawanie MIG/MAG 

stale węglowe 
i niskostopowe
aluminium

SmartMaster
MiniFil *

Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MiniFil *
Dusty

MaxiFil *
Filter-Master XL
Dusty
Filtr elektrosta-
tyczny

MaxiFil Clean *
� ltr nabojowy
Filter-Master XL 

stale wysokostopowe
materiały NE

SmartMaster
MiniFil *

Pro� Master
Filtr dymów 
spawalniczych
MiniFil *

MaxiFil *
Filter-Master XL

MaxiFil Clean *
Filtr nabojowy
Filter-Master XL 

Klasa III
2-25mg/s
spawanie łukiem
spawalniczym
spawanie MIG/MAG 

stale węglowe 
i niskostopowe
aluminium

Pro� Master 
MiniFil
Dusty

MaxiFil 
Filter-Master XL
Filtr elektrosta-
tyczny

MaxiFil Clean
Filtr nabojowy
Filter-Master XL

MaxiFil Clean *
Filter-Master XL 

stale wysokostopowe
materiały NE

Pro� Master 
MiniFil *

MaxiFil *
Filter-Master XL

MaxiFil *
Filter-Master XL

MaxiFil Clean *
MaxiFil *
Filter-Master XL 

Oferta opiera się o normy europejskie jak również na przypuszczalnych  okresowych wymianach wkładów � ltrujących.

Kryteria doboru przejezdnych systemów odciągowych
w zależności od zastosowania

* dopuszczenie IFA-W3 wkrótce dostępne
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SmartMaster
» urządzenia podstawowe
» do sporadycznego stosowania

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» niewielkie / średnie ilości dymu, pyłu spawalniczego
» do sporadycznego zastosowania

Cechy charakterystyczne
» przetestowany przez W3/IFA
» przesuwana rękojeść i uchwyt do kabla
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

Zakres zastosowania
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» elastyczność zastosowania dzięki przyłączu węża

Dodatkowe wyposażenie
» wąż z dyszą ssącą

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

3 

Filtr wymienny 

ok. 13 m²

Kaseta filtracyjna 

Włóknina szklana 

> 99,5 %

E12 

2 Filtry wstępne 

950 m³/h

705 x 655 x 900 mm

71 kg

1,1 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

6,7 A

72 dB(A)

W3-Scertifikowane 

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

64 300

64 330

64 310

109 0452

109 0454

109 0453

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem 

3 m ramię, wykonanie z wężem 

3 m waż odciągowy z dyszą ssącą (bez
ramienia)

Maty filtra wstępnego (komplet 10 szt.)

Filtr główny 13 m²

Kaseta filtra wstępnego

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

W3_Varianten.ai
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ProfiMaster
» solidne wykonanie
» z wysokowydajnym filtrem 

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» ramię odsysające do 4 m
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

Zakres zastosowania
» bezpieczna obsługa dzięki rozpoznawaniu pól wirujących
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki

do prac konserwacyjnych
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra

Dodatkowe wyposażenie
» system automatycznego włączania/wyłączania

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

2 

Filtr wymienny 

ok. 17 m²

Kaseta filtracyjna 

Włóknina szklana 

> 99,5 %

E12 

Filtr wstępny 

1 100 m³/h

785 x 730 x 950 mm

105 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

70 dB(A)

W3-Scertifikowane 

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

60 650 100

60 650 101

60 650 102

60 650 103

60 650 104

60 650 105

109 0033

109 0457

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem 

3 m ramię, wykonanie z wężem 

4 m ramię, wykonanie z wężem 

2 m ramię, wykonanie z rurą 

3 m ramię, wykonanie z rurą 

4 m ramię, wykonanie z rurą 

Maty filtra wstępnego (komplet 10 szt.)

Filtr główny 17 m²

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

W3_Varianten.ai
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MaxiFil
» wysoka pojemność filtracyjna
» bezpieczna wymiana filtra 

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» regularne zastosowanie

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię odsysające do 4 m
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

Zakres zastosowania
» bezpieczna obsługa dzięki rozpoznawaniu pól wirujących
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki

bezzanieczyszczeniowej wymianie filtra
» wysoka ekonomiczność dzięki dużej pojemności

i długiej żywotności filtra

Dodatkowe wyposażenie
» system automatycznego włączania/wyłączania
» oświetlenie miejsca roboczego
» funkcja włącz/wyłącz przy ssawce odciągowej

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

2 

Filtr wymienny 

ok. 42 m²

SafeChangeFilter 

Włóknina poliestrowa 

> 99,5 %

E12 

Filtr wstępny 

1 100 m³/h

810 x 825 x 1 150 mm

122 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

70 dB(A)

W3-W trakcie certyfikacji 

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

65 650 100

65 650 101

65 650 102

65 650 103

65 650 104

65 650 105

109 0468

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem 

3 m ramię, wykonanie z wężem 

4 m ramię, wykonanie z wężem 

2 m ramię, wykonanie z rurą 

3 m ramię, wykonanie z rurą 

4 m ramię, wykonanie z rurą 

Zamienny wkład filtracyjny 42 m²

Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 % dla

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3W3

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3

Under

examinatio
n

W3_Varianten.ai
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Przjezdny filtr mechaniczny
» dwa ramiona odciągowe
» z wysokowydajnym filtrem 

Korzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste
» do dwóch miejsc roboczych

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» rozpoznawanie pól wirujących
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię odsysające do 4 m

Zakres zastosowania
» bezpieczna obsługa dzięki rozpoznawaniu pól wirujących
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki

do prac konserwacyjnych
» niewielka potrzeba naprowadzania ramion odsysających

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» zajmujące niewiele miejsca, niskokosztowne rozwiązanie

z uwagi na obecność dwóch ramion odciągowych
» jednoczesna lub zmienna praca w dwóch miejscach

roboczych z możliwością regulacji mocy ssącej dzięki
przepustnicom w ssawkach ssących

Dodatkowe wyposażenie
» system automatycznego włączania/wyłączania
» oświetlenie miejsca roboczego
» funkcja włącz/wyłącz przy ssawce odciągowej

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

2 

Filtr wymienny 

ok. 15,8 m²

Kaseta filtracyjna 

Włóknina szklana 

F9 

Filtr wstępny 

2 x 700 m³/h

655 x 655 x 1 020 mm

95 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

68 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

84 200 100

84 200 101

84 200 102

84 200 103

84 200 104

84 200 105

109 0033

109 0010

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą 

3 m ramię, wykonanie z rurą 

4 m ramię, wykonanie z rurą

Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk)

Filtr główny
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MiniFil
» wysokopróżniowe urządzenie filtracyjne 
» bezzanieczyszczeniowa wymiana filtra

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» odsysanie palnikowe

Zakres zastosowania
» prace energooszczędne ze zintegrowanym

automatycznym systemem włączania/wyłączania
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki

bezzanieczyszczeniowej wymianie filtra
» ze względu na mały ciężar i opcjonalny transporter

znakomicie nadaje się do zmiennych miejsc pracy
» optymalne dostosowanie do procesu spawalniczego dzięki

bezstopniowej regulacji mocy ssącej

Cechy charakterystyczne
» monitorowanie filtra
» bezstopniowa regulacja mocy zasysającej
» bezzanieczyszczeniowa wymiana filtra
» system automatycznego włączania/wyłączania
» wstępny separator iskier

Warianty 
» różne napięcia przyłączeniowe

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dodatkowe filtry

3 

Filtr wymienny 

ok. 12 m²

SafeChangeFilter 

Włóknina poliestrowa 

> 99 %

H13 

Separator wstępny o działaniu  sily
odśrodkowej    

Filtr wstępny (aluminiowa
plecionka) 

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

Podpora przyłączy

150 m³/h

425 x 365 x 790 mm

18,5 kg

2 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

11 A

74 dB(A)

Złożono wniosek o certyfikację 

Turbina ssąca  

45 mm

Dane do zamówienia

Nr.kat.

65150

109 0467

Opis

MiniFil - wysokopróżniowe urządzenie
odciągowe

Zamienny wkład filtracyjny 12 m²

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3W3

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3

Certif
icatio

n 

submitte
d

W3_Varianten.ai
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Filter-Master XL
» urządzenie podstawowe
» automatyczne oczyszczanie wkładów filtra

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie

Zakres zastosowania
» duża ekonomiczność dzięki systemowi

automatycznego oczyszczania filtra
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki

zastosowaniu wkładu filtrującego  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

» bezpieczna obsługa dzięki kontroli kierunku obrotu

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» przetestowany przez W3/IFA
» system automatycznego oczyszczania filtra
» wkład filtrujący KemTex® ePTFE
» kontrola kierunku obrotu
» ramię odsysające do 4 m

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

1 

Filtr samoczyszczący  

Dysze rotacyjne 

ok. 10 m²

Wkład nabojowy 

Membrana ePTFE 

> 99,9 %

M 

1.000 m³/h

655 x 655 x 1 460 mm

135 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,2 A

69 dB(A)

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

Zaopatrzenie w podciśnienie

W3-Scertifikowane 

Wentylator radialny  

5 - 6 bar

Dane do zamówienia

Nr.kat.

62 100 100

62 100 101

62 100 102

109 0438

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 % dla

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

W3_Varianten.ai
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Przejezdny filtr nabojowy
» dwa ramiona odciągowe
» automatyczne oczyszczanie wkładów filtra

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

Zaopatrzenie w podciśnienie

1 

Filtr samoczyszczący  

Dysze rotacyjne 

ok. 8 m²

Wkład nabojowy 

Membrana ePTFE 

> 99,9 %

M 

2 x 700 m³/h

655 x 855 x 1 475 mm

140 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,75 A

70 dB(A)

Wentylator radialny  

5 - 6 bar

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» do dwóch miejsc roboczych

Zakres zastosowania
» duża ekonomiczność dzięki systemowi

automatycznego oczyszczania filtra
» niewielka potrzeba naprowadzania ramion odsysających

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki

zastosowaniu wkładów filtrujących  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

» niskie zużycie sprężonego powietrza dzięki oczyszczaniu
sterowanemu zmiennym ciśnieniem

» zajmujące niewiele miejsca, niskokosztowne rozwiązanie
z uwagi na obecność dwóch ramion odciągowych

» jednoczesna lub zmienna praca w dwóch miejscach
roboczych z możliwością regulacji mocy ssącej dzięki
przepustnicom w ssawkach ssących

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» system automatycznego oczyszczania filtra,

sterowany zmiennym ciśnieniem
» rozpoznawanie pól wirujących
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię odsysające do 4 m

Dodatkowe wyposażenie
» system automatycznego włączania/wyłączania
» oświetlenie miejsca roboczego
» funkcja włącz/wyłącz przy ssawce odciągowej

Dane do zamówienia

Nr.kat.

82 200 100

82 200 101

82 200 102

82 200 103

82 200 104

82 200 105

109 0434

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 % dla

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps
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Przejezdny filtr elektrostatyczny
» do zastosowania również przy materiałach zaolejonych
» manualne oczyszczanie wkładów filtra

Korzyści
» nadaje się również do materiału zaolejonego
» średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» regularne zastosowanie

Zakres zastosowania
» nadaje się do zaolejonych materiałów, ponieważ ogniwo

kolektora można myć
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» w przypadku dwóch ramion: oszczędzające miejsce

i niskokosztowe rozwiązanie, z uwagi na obecność
dwóch ramion 

» w przypadku dwoch ramion: jednoczesna lub zmienna
praca w dwóch miejscach roboczych z możliwością
regulacji mocy ssącej dzięki
przepustnicom w ssawkach ssących

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» filtr samooczyszczający, manualnie
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię odsysające do 4 m
» możliwa dostawa z dwoma ramionami

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Dodatkowe filtry

2 

Filtr samoczyszczący  

Manualnie 

ok. 7,5 m²

Komora kolektora  

Filtr wstępny 

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

1.200 m³/h

655 x 655 x 1 020 mm

105 kg

1,1 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

7,6 A

68 dB(A)

Wentylator radialny  

Urządzenie z 1 ramieniem

Nr.kat.

86 100 100

86 100 101

86 100 102

86 100 103

86 100 104

86 100 105

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

Urządzenie z 2 ramionami

Nr.kat.

86 200 100

86 200 101

86 200 102

86 200 103

86 200 104

86 200 105

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą
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MaxiFil Clean
» bezzanieczyszczeniowe odbieranie pyłu
» automatyczne oczyszczanie wkładów filtra

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

2 

Filtr samoczyszczący  

Czyszczenie pod wpływem
uderzenia fal ciśnienia 

ok. 15 m²

Wkład nabojowy 

Membrana ePTFE 

> 99,97 %

M 

Separator wstępny o działaniu  sily
odśrodkowej    

1 000 m³/h

810 x 940 x 1 350 mm

185 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,75 A

72 dB(A)

W3-W trakcie certyfikacji 

Wentylator radialny  

Korzyści
» nadaje sie równiez do stali chromowo-niklowej
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie

Zakres zastosowania
» bezpieczna obsługa dzięki rozpoznawaniu pól wirujących
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu,

bezzanieczyszczeniowemu usuwaniu pyłu z kartuszą
» wysoka ekonomiczność dzięki dużej pojemności

i długiej żywotności filtra

Cechy charakterystyczne
» automatyczne oczyszczanie filtra
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię odsysające do 4 m
» filtr oczyszczający
» automatyczne opróżnianie pyłubezzanieczyszczeniowo
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa
» wstępny separator iskier

Warianty 
» różne długości ramienia
» różne napięcia przyłączeniowe

Dane do zamówienia

Nr.kat.

67 150 100

67 150 101

67 150 102

67 150 103

67 150 104

67 150 105

119 0688

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

Kartusze na pył ( komplet 4 szt.)

Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 % dla

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps
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Dusty
» odciąg wysokopróżniowy
» manualne oczyszczanie wkładów filtra

Korzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» odsysanie palnikowe
» prace naprawcze
» zmienne miejsca robocze

Zakres zastosowania
» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki

zastosowaniu wkładów filtrujących  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

» możliwość mobilnego zastosowania
dzięki niewielkiej wadze

» optymalne dopasowanie do procesu spawania dzięki
bezstopniowej regulacji mocy ssącej

Cechy charakterystyczne
» filtr samooczyszczający, manualnie
» zalecenie dotyczące koniecznego czyszczenia
» wkład filtrujący KemTex® ePTFE
» przenośny i ruchomy
» dwa króćce ssące
» bezstopniowa regulacja mocy ssącej

Warianty 
» różne napięcia przyłączeniowe

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

1 

Filtr samoczyszczący  

Manualnie 

ok. 1,35 m²

Wkład nabojowy 

Membrana ePTFE 

> 99,9 %

M 

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

Podpora przyłączy

340 m³/h

300 x 300 x 690 mm

21 kg

1,6 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

8,7 A

74 dB(A)

Turbina ssąca  

2 x 45 mmDane do zamówienia

Nr.kat.

63 100

109 0432

Opis

Dusty-wysokopróżniowe urządzenie odciągowe

1,35 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
Stopień oczyszczania > 99 % dla

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps
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Dmuchawa ssawna
» przejezdna
» napowietrzanie i odpowietrzanie 

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» do wentylacji 

Zakres zastosowania
» wysoka elastyczność pracy, ponieważ wentylatora można

używać zarówno do wentylacji, jak i odpowietrzenia 
» niska emisja hałasu i bezpieczeństwo iskrowe,

ponieważ obudowa jest wykonana z odlewu siluminu
» nadaje się do zastosowania na placu budowy

dzięki stabilnej konstrukcji

Cechy charakterystyczne
» obudowa i wentylator z siluminu
» przenośny i ruchomy
» przy 2.000 m³/h - wykonanie z ważem wylotowy

Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
» przy 3.000 m³/h - wykonanie z ważem wylotowy Ø 250 mm

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

91 623

91 623 100

91 618

91 618 100

Moc ssąca

2 000 m³/h

2 000 m³/h

3 000 m³/h

3 000 m³/h

Maks. podciśnienie

1 350 Pa

1 350 Pa

1 950 Pa

1 950 Pa

Wymiary (szer.x głęb.x
wys.)
600 x 600 x 750 mm

600 x 600 x 750 mm

600 x 790 x 750 mm

600 x 790 x 750 mm

Napięcie przyłącza

3 x 400 V / 50 Hz 

1 x 230 V / 50 Hz 

3 x 400 V / 50 Hz 

1 x 230 V / 50 Hz 

Silnik

0,75 kW

0.75 kW

1,5 kW

1,5 kW

Dalsze produkty

Nr.kat.

93 082

93 083

93 087

93 087 100

93 084

93 088

79 103 31

Opis

Przewód odciągowy, Ø 100 mm,długość 6,0 m, włącznie z dysząssącą na stopie magnetycznej

Przewód odciągowy, Ø 150 mm,długość 6,0 m, włącznie z dysząssącą na stopie magnetycznej

Przewód odciągowy, Ø 250 mm, długość 6,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie magnetycznej

Przewód odciągowy, Ø 250 mm, długość 10,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie magnetycznej

Przewód wylotowy, Ø 160 mm, długość 6,0 m

Przewód wylotowy, Ø 250 mm,długość 6,0 m

Ssawka na stopie magnetycznej, wraz z przewodem odciągowym, Ø 150 mm, długość 6,0 m
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79103011_Beleuchtungssatz.tif

Komplet oświetleniowy
Do MaxiFil, MaxiFil Clean

Nr.kat.

79 103 040

79 103 045

Opis

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową, 2 x 5 W z lampkami LED,  (do
wyposażenia urządzenia)

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową, 2 x 5 W z lampkami LED,
z transformatorem (do doposażenia urządzenia)

79103011_Beleuchtungssatz.tif

Komplet oświetleniowy
Do filtra dymów spawalniczych, elektrofiltra, filtra nabojowego

Nr.kat.

79 103 046

79 103 047

79 103 035

79 103 036

Opis

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową do urządzeń jednoramiennych, 2 x 5 W
z lampkami LED, z transformatorem (do wyposażenia urządzenia)

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową do urządzeń dwuramiennych, 2 x 5 W
z lampkami LED, z transformatorem (do wyposażenia urządzenia)

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową do urządzeń jednoramiennych, 2 x 5 W
z lampkami LED, z transformatorem (do doposażenia urządzenia)

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową do urządzeń dwuramiennych, 2 x 5 W
z lampkami LED, z transformatorem (do doposażenia urządzenia)

7910300_Absaughaube_Ersatz.tif

Ssawka
Zamienna ssawka do ramion odciągowych i teleskopowych wraz z przegubem obrotowym i materiałami łączącymi.

Nr.kat.

79 103 00

79 103 040

Opis

Ssawka

Ssawka z oświetleniem miejsca pracy LED

94102750_Start_Stop_Automatik.tif

Automatyka Start-Stop
Do ProfiMaster, MaxiFil, MaxiFil Clean

Nr.kat.

94 102 702

Opis

Automatyka start/stop z sensoren, 10 metrowym przewodem połączeniowym do
urządzeń filtrujących z jednym ramieniem odciągowym

94102750_Start_Stop_Automatik.tif

Automatyka Start-Stop
Do filtra dymów spawalniczych, elektrofiltra, filtra nabojowego, VacuFil 500

Nr.kat.

94 102 750

94 102 751

Opis

Automatyka start/stop z sensoren, 10 metrowym przewodem połączeniowym
i modułem do urządzeń filtrujących z jednym ramieniem odciągowym

Automatyka start/stop z sensoren, 10 metrowym przewodem połączeniowym do
urządzeń filtrujących z dwoma ramionami odciągowymi
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1270091_Schutzgitter.tif

Kratka ochronna
Zamienna kratka do ssawek KEMPER

Nr.kat.

127 0091

Opis

Kratka do ssawki

1140348_Ersatzschlauch_Schlauchausfuehrung.tif

Zamienne przewody do ramion odciągowych w wykonaniu z wężem
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu stalowego.

Nr.kat.

114 0348

114 0349

114 0350

Opis

Do ramienia o długość 2,0 m,   Ø150mm  

Do ramienia o długość 3,0 m,   Ø150mm  

Do ramienia o długość 4,0 m,   Ø150mm  

7910340_Ersatzschlauch_Rohrausfuerung.tif

Przewody zamienne do ramion odciągowych w wykonaniu z rurami
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej PCW ze spiralą z drutu stalowego.

Nr.kat.

79 103 40

79 103 10

Opis

Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową

Zestaw odpornych przewodów (3 szt.) z taśmą gumową
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1090454_Hauptfi lter_SmartMaster.psd

Filtr wymienny do SmartMaster
Nr.kat.

109 0454

109 0452

109 0453

Opis

Filtr główny 13 m²

Maty filtra wstępnego (komplet 10 szt.)

Kaseta filtra wstępnego

1090457_Hauptfi lter_Profi Master.PSD

Filtr wymienny do ProfiMaster
Nr.kat.

109 0457

109 0033

Opis

Filtr główny 17 m²

Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk)

109 0468_MaxiFil_Filter_1.tif

Filtr wymienny do MaxiFil
Nr.kat.

109 0468

Opis

Zamienny wkład filtracyjny 42 m²

1090010_Hauptfilter.tif

Filtr wymienny do filtra dymówm spawalniczych
Nr.kat.

109 0010

109 0033

Opis

Filtr główny

Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk)

1090467_Ersatzfi lter_MiniFil_SCF.PSD

Filtr wymienny do MiniFil
Nr.kat.

109 0467

Opis

Zamienny wkład filtracyjny
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1090438_Filterpatrone_10_qm.tif

Filtr wymienny do Filter- Master XL
Nr.kat.

109 0438

Opis

10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

1090434_Filterpatrone_04_qm.tif

Filtr wymienny do urządzenia nabojowego
Nr.kat.

109 0434

Opis

4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

1090400_Kollektorzelle.tif

Filtr wymienny do urządzenia elektrostatycznego
Nr.kat.

109 0400

109 0314

91 450 000 09

Opis

Wkład główny filtra elektrostatycznego

Zestaw filtra wstępnego / końcowego

Komplet drutów jonizujących (kompl. 5 sztuk)

1190688 _MaxiFil_Clean_Staubkartusche.PSD

Filtr wymienny do MaxiFil Clean
Nr.kat.

119 0688

109 0469

Opis

Wymienny pojemnik osadowy na pył (komplet 4 szt.)

Zamienny wkład filtracyjny

1090434_Filterpatrone_ePTFE_Dusty.tif

Filtr wymienny do Dusty
Nr.kat.

109 0432

Opis

1,35 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy
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6515001_Trolley_MiniFi.PSD

Doposażenie MiniFil
Nr.kat.

6515001

Opis

Wózek transportowy do MiniFil

93070004_Saugschlauch.tif

Wąż ssący
Nr.kat.

93 070 004

93 070 005

93 070 006

Opis

Przewód odciągowy   Ø45mm  , długość 2,5 m

Przewód odciągowy   Ø45mm  , długość 5,0 m

Przewód odciągowy   Ø45mm  , długość 10,0 m

Schlitzduese.tif

Dysza szczelinowa
Nr.kat.

232 0008

232 0009

Opis

Dysza szczelinowa, szerokość 300 mm, na magnesie

Dysza szczelinowa, szerokość 600 mm, na magnesie

2320010_Trichterduese.tif

Dysza lejkowa
Nr.kat.

232 0010

Opis

Dysza lejkowa, elastyczna, na magnesie

1060071_Schweissadapter.tif

Króciec przyłączeniowy do uchwytu spawalniczego
Do połączenia z przewodem odciągowym Ø 45 mm

Nr.kat.

106 0071

106 0104

106 0084

Opis

Adapter 42 - 44 mm

Adapter 39 - 42 mm

Adapter 30 - 38 mm


