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Ramiona odciągowe»

Wysięgnik
Wysięgnik w zależności od długości, składa się z jednej 
lub dwóch części i jest mocowany za pomocą
wspornika ściennego. Ramię wyposażone jest  w szynę 
o pro� lu C umożliwiającą zamontowanie, na będącym 
w komplecie wózku na przykład narzędzi 
lub podajnika drutu o ciężarze do 50 kg.

Ramię odciągowe
Ramię odciągowe w obszarze swojego zasięgu
daje się łatwo ustawić w dowolnej pozycji, w której
się następnie samo utrzymuje.

Ssawka odciągowa
Z uwagi na podłużny kształt ssawki i 360° możliwość jej obracania, ssawka  dopasowuje się do spoiny spawalniczej. 
Jest  szczególnie lekka i jedną ręką daje się ustawić w wymaganej pozycji.  Kołnierz dookoła ssawki zapobiega zasysaniu 
powietrza spoza strefy roboczej. Ssawki KEMPER posiadają 40 % wyższy stopień zasysania od konwencjonalnych
owalnych ssawek stąd nie wymagają tak częstych czynności ustawczych.
 

Wykonanie z wężem
Ramię odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym
składa się ze znajdującego się wewnątrz  wspornika  
równoległobocznego ze  wspomaganiem  sprężyno-
wym oraz przewodu odciągowego. 

Wykonanie z rurą
Ramię odciągowe w wykonaiu z rurą składa się z 
dwóch aluminiowych rur oraz trzech kawałków węża
w rejonie wewnątrz leżących przegubów.

Konwencjonalna, owalna ssawka odciągowa 

pole ssania pole ssaniaspoina spoina

Ssawka odciągowa z kołnierzem osłaniającym
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Ramię odciągowe
» prosta obsługa 
» do 4 m zasięguAbsaugarm_3m.tif

Korzyści
» do podłączania wentylatorów lub centralnych

systemów odsysania 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» wewnętrzny drążek nośny o kształcie

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» ramię odsysające do 4 m
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny

Zakres zastosowania
» szybka praca dzięki elastycznej regulacji 
» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego

dzięki budowie osłony
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy

użyciu wewnętrznego stelażu
» dzięki łatwej obsłudze ramienia odsysającego można je

ustawić manualnie w każdej pozycji, w której pozostaje
» różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających

do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez
rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Średnica ramienia odsysającego

Przeguby

150 mm

1 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 002

79 003

79 004

79 502

79 503

79 504

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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Ramię odciągowe, 2 przeguby
» prosta obsługa 
» do 7 m zasięgu Absaugarm_mit_Ausleger_5_m.tif

Korzyści
» do podłączania wentylatorów lub centralnych

systemów odsysania 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» wewnętrzny drążek nośny o kształcie

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem
» ramiona odsysające do 7 m (z wysięgnikiem)
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» uchwyt ścienny

Zakres zastosowania
» mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom

mocowania narzędzi lub układów przesuwania
drutu na wysięgniku z wózkiem

» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego
dzięki budowie osłony

» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną
łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 

» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy
użyciu wewnętrznego stelażu

» dzięki łatwej obsłudze ramienia odsysającego można je
ustawić manualnie w każdej pozycji, w której pozostaje

» szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości
i elastycznej regulacji 

» różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających
do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez
rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Średnica ramienia odsysającego

Przeguby

150 mm

2 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 205

79 206

79 007

79 705

79 706

79 507

Opis

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z rurą

6 m ramię, wykonanie z rurą

7 m ramię, wykonanie z rurą



Ramiona odciągowe i wentylatory
Ramiona odciągowe

75www.kemper.eu

Ramię odciągowe, 3 przeguby
» prosta obsługa 
» do 8 m zasięguAbsaugarm_mit_Ausleger_8_m.tif

Korzyści
» do podłączania wentylatorów lub centralnych

systemów odsysania 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» wewnętrzny drążek nośny o kształcie

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem
» ramiona odsysające do 8 m (z wysięgnikiem)
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» uchwyt ścienny

Zakres zastosowania
» mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom

mocowania narzędzi lub układów przesuwania
drutu na wysięgniku z wózkiem

» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego
dzięki budowie osłony

» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną
łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 

» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy
użyciu wewnętrznego stelażu

» dzięki łatwej obsłudze ramienia odsysającego można je
ustawić manualnie w każdej pozycji, w której pozostaje

» szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości
i elastycznej regulacji 

» różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających
do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez
rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Średnica ramienia odsysającego

Przeguby

150 mm

3 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 307

79 308

79 807

79 808

Opis

7 m ramię, wykonanie z wężem

8 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z rurą

8 m ramię, wykonanie z rurą
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Ramię odciągowe, 3 przeguby
» prosta obsługa 
» do 10 m zasięgu Absaugarm_mit_Ausleger_10m.tif

Korzyści
» do podłączania wentylatorów lub centralnych

systemów odsysania 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» wewnętrzny drążek nośny o kształcie

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem
» ramiona odsysające do 10 m (z wysięgnikiem)
» obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» uchwyt ścienny

Zakres zastosowania
» mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom

mocowania narzędzi lub układów przesuwania
drutu na wysięgniku z wózkiem

» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego
dzięki budowie osłony

» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną
łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 

» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy
użyciu wewnętrznego stelażu

» dzięki łatwej obsłudze ramienia odsysającego można je
ustawić manualnie w każdej pozycji, w której pozostaje

» szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości
i elastycznej regulacji 

» różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających
do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez
rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Średnica ramienia odsysającego

Przeguby

150 mm

3 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 409

79 410

79 909

79 910

Opis

9 m ramię, wykonanie z wężem

10 m ramię, wykonanie z wężem

9 m ramię, wykonanie z rurą

9 m ramię, wykonanie z rurą
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Ramię teleskopowe
» ssawka odciągowa z 360 stopniową możliwością obrotu
» do małych pomieszczeń 

Teleskoparm.psdKorzyści
» do kabin spawalniczych i stanowiska szkolenia spawaczy 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» w małych, wąskich kabinach i z

ograniczonym zakresem roboczym
» dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

Zakres zastosowania
» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego

dzięki budowie osłony
» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy

użyciu wewnętrznego stelażu
» możliwość użycia w wąskich pomieszczeniach,

ponieważ ramię odsysające jest teleskopowe 

Cechy charakterystyczne
» waż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego 
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» przy długości 1500 mm: Teleskopowanie o 450 mm
» przy długości 2000 mm: Teleskopowanie o 780 mm

W dostawie
» uchwyt ścienny
» ramię teleskopowe z osłoną

Dodatkowe wyposażenie
» oświetlenie w osłonie

Dane techniczne

Dane podstawowe

Średnica 150 mm

Dane do zamówienia

Nr.kat.

91 315

91 320

Opis

1,5 m ramię

2 m ramię

Absaugarm Licht.PSD
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Ramię odciągowe z kanałem odciągowym
» przejezdny
» 360 stopniowy obszar zasysania 

Korzyści
» do podłączania wentylatorów lub centralnych

systemów odsysania 
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Zakres zastosowania
» szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości i bardzo

elastycznej regulacji ramienia odsysającego o 360
stopni poniżej wózka

» Łatwa regulacja wózka przy użyciu ośmiu rolek z tworzywa
sztucznego, łożyskowanych kulkowo

» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego
dzięki budowie osłony

» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną
łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 

» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy
użyciu wewnętrznego stelażu

Cechy charakterystyczne
» waż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego 
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» wózek z rolkami z tworzywa

sztucznego, łożyskowanymi kulkowo
» ramię odsysające do 4 m

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» wieniec obrotowy

Dane techniczne

Dane podstawowe

Średnica

Dodatkowe informacje

Typ ramiona odciągowego

150 mm

Wykonaniu z wężem ssącym 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 002 100

79 003 100

79 004 100

Opis

2 m ramię

3 m ramię

4 m ramię
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Ramię odciągowe do montażu pionowego i podwieszenia
» ssawka odciągowa z 360 stopniową możliwością obrotu
» prosta obsługa 

79102_Absaugarm_Stehende_Montage.tifKorzyści
» do istniejących urządzeń
» stałe zastosowanie
» na stołach roboczych
» na urządzeniach odsysających 
» dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

Zakres zastosowania
» szybka praca dzięki elastycznej regulacji 
» 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego

dzięki budowie osłony
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» zachowuje ustawione położenie samonośnie przy

użyciu wewnętrznego stelażu

Cechy charakterystyczne
» waż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego 
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» ramię odsysające do 4 m

W dostawie
» ramię odsysające ze ssawką
» wieniec obrotowy

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 052

79 053

79 054

79 102

79 103

79 104

Opis

2 m ramię, montaż podwieszany 

3 m ramię, montaż podwieszany 

4 m ramię, montaż podwieszany 

2 m ramię, montaż pionowy

3 m ramię, montaż pionowy

4 m ramię, montaż pionowy

Średnica

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Typ ramiona odciągowego

Wykonaniu z wężem ssącym 

Wykonaniu z wężem ssącym 

Wykonaniu z wężem ssącym 

Wykonaniu z wężem ssącym 

Wykonaniu z wężem ssącym 

Wykonaniu z wężem ssącym 

Ciężar

17 kg

21 kg

24 kg

17 kg

21 kg

24 kg
W wykonaniu z rurą na zapytanie
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Wentylator
» wyciszony, przeciwiskrowy
» odpowietrzanie 

Ventilator_Serie_M.psd Korzyści
» do ramion odsysających,

teleskopowych i wężów odsysających
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie

Zakres zastosowania
» niska emisja hałasu i bezpieczeństwo iskrowe,

ponieważ obudowa jest wykonana z odlewu siluminu

Cechy charakterystyczne
» obudowa i wentylator z siluminu
» przy 1000 do 2200 m³/h wykonanie z przyłączem Ø 160
» przy 3000 m³/h wykonanie z przyłączem Ø 250

Dane do zamówienia

Nr.kat.

92 101

92 102

92 103

92 104

92 105

92 104 100

92 106

92 104 116

Opis

Wydajność 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 400 V 

Wydajność 1.000 m³/h · 0,55 kW · 1 x 230 V 

Wydajność 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 500 V 

Wydajność 2.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 400 V 

Wydajność 2.000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230 V 

Wydajność 2.220 m³/h · 1,1 kW · 3 x 400 V 

Wydajność 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 500 V

Wydajność 2.200 m³/h · 1,10 kW · 3 x 500 V
Wyłącznik zabezpieczający - patrz doposażenie

Nr.kat.

92 215

92 215 100

92 215 111

Opis

Wydajność 3.000 m³/h · 1,55 kW · 3 x 400 V 

Wydajność 3.000 m³/h · 1,55 kW · 3 x 400 V 

Wydajność 3.000 m³/h · 1,55 kW · 3 x 400 V 

Absaugarm_rohr_1_.tif Schleiftisch_m_Venti.tif
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Wentylator centralny
» do transportu dużych ilości powietrza 
» rożne klasy wydajności 

Korzyści
» do stołów, okapów i ramion odsysających
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie

Zakres zastosowania
» Niskie koszty inwestycyjne, ponieważ odsysanie następuje

bez filtrowania powietrza 

Cechy charakterystyczne
» ocynkowana konstrukcja z blachy stalowej
» różne klasy mocy

Dane techniczne

Dane podstawowe

Napięcie przyłącza 3 x 400 V / 50 Hz 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

921 0360 130

921 0480 140

921 0510 170

921 0700 170

921 0750 230

921 1500 140

921 1800 150

Opis

Moc ssąca 2.000 - 4.000 m³/h

Moc ssąca 3.000 - 5.000 m³/h

Moc ssąca 4.000 - 7.000 m³/h

Moc ssąca 6.000 - 9.000 m³/h

Moc ssąca 6.000 - 10.000 m³/h

Moc ssąca 7.000 - 15.000 m³/h

Moc ssąca 10.000 - 22.500 m³/h
*Pasujące doposażenie na zapytanie
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79103011_Beleuchtungssatz.tif

Komplet oświetleniowy
Nr.kat.

79 103 048

79 103 034

Opis

Komplet oświetleniowy z ssawką odciągową, 2 x 5 W z lampkami LED,
z transformatorem (wyposażenie pierwotne)

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

93002_Wandkonsole.tif

Wspornik ścienny do wentylatorów
Wspornik do wentylatorów o wydajności do 2.200 m3/h, umożliwia podłączenie przewodów odciągowych

Nr.kat.

93 002

93 001

93 005

93 003

93 004

93 006

Opis

Do 1 przewodu odciągowego   Ø100mm  

Do 1 przewodu odciągowego   Ø150mm  

Do 1 przewodu odciągowego   Ø160mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø100mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø150mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø160mm  

93018_Verbindungsmaterial.tif

Materiały łączeniowe
Do zamocowania rury Ø 160 mm lub rury przyłączeniowej Ø 160 rurociągu wydechowego, do konsoli ściennej
ramienia odciągowego, teleskopowego lub wysięgnika.

Nr.kat.

93 018

Opis

Zestaw materiałów łączeniowych

93200_Verbindungsleitung.tif

Rura przyłączeniowa
Rura przyłączeniowa do rurociągu Ø 160 mm, z wielowarstwowej folii aluminiowej odcinek rozciągany od 1,25 m do
5,0 m.

Nr.kat.

93 200

Opis

Rura przyłączeniowa   Ø160mm  

2,30 m

998800280_Standsaeule_DE.eps

Słup wsporczy
Słup ten jest idealnym rozwiązaniem gdy nie ma żadnej możliwości zamocowania ramienia odciągowego do ściany lub
filara. Dopuszcza się montaż ramienia o długości do 4,0 m.

Nr.kat.

998 800 280

Opis

Słup wsporczy dla ramienia do 4,0 m



Ramiona odciągowe i wentylatory
Doposażenie i części zamienne do ramion odciągowych

83www.kemper.eu

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

Opis

Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową

7910310_HT_Ersatzschlauch.tif

Odporny na wysoką temperaturę przewód zamienny do ramion odciągowych
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu stalowego, w wykonaniu
odpornym na wysoką temperaturę do + 310 °C.

Nr.kat.

79 103 10

Opis

Zestaw odpornych przewodów (3 szt.) z taśmą gumową

1140348_Ersatzschlauch_Schlauchausfuehrung.tif

Przewody zamienne do ramion teleskopowych
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu stalowego.

Nr.kat.

93 081 107

93 081 106

Opis

Do ramienia teleskop. o długość 1,5 m,   Ø150mm  

Do ramienia teleskop.o dł.2,0 m,   Ø150mm  

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 40

Opis

Ssawka

Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową

1270091_Schutzgitter.tif

Kratka ochronna
Zamienna kratka do ssawek KEMPER

Nr.kat.

127 0091

Opis

Kratka do ssawki
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94102_Start-Stopp-Automatik.tif

Automatyka Start/Stop
Automatyka Start/Stop KEMPER załącza względnie wyłącza wentylator automatycznie, gdy proces spawania
rozpoczyna się lub kończy. Zarówno wentylator jak i czujnik Start/Stop są przyłączone do dostarczonej skrzynki
sterowniczej, która może być zamocowana na ścianie lub na słupie.

Nr.kat.

94 102

Opis

Automatyka Start/Stop

93018_Verbindungsmaterial.tif

Materiały łączeniowe
Do zamocowania rury Ø 160 mm lub rury przyłączeniowej Ø 160 rurociągu wydechowego, do konsoli ściennej
ramienia odciągowego, teleskopowego lub wysięgnika.

Nr.kat.

93 018

Opis

Zestaw materiałów łączeniowych

93200_Verbindungsleitung.tif

Rura przyłączeniowa
Rura przyłączeniowa do rurociągu Ø 160 mm, z wielowarstwowej folii aluminiowej odcinek rozciągany od 1,25 m do
5,0 m.

Nr.kat.

93 200

Opis

Rura przyłączeniowa   Ø160mm  

93045_Ausblasstutzen_vorderansicht.tif

Końcówka wylotowa
Końcówka wylotowa rury z kratką przeciw ptakom, ocynkowana, Ø 160 mm

Nr.kat.

93 045

Opis

Końcówka wylotowa z kratką przeciw ptakom

93051_KEMPER_Schalldaempfer.tif

Tłumik szumów
Do przyłączenia do wentylatorów

Nr.kat.

93 051

93 053

Opis

Tłumik szumów

Rurowy tłumik dźwięku   Ø250mm  , do wentylatora o wydajności 3.000 m³/h wraz
z mocowaniem
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94170124_Motorschutzschalter.tif

Wyłącznik zabezpieczający silnik
Do elektrycznego podłączenia wentylatorów KEMPER można zastosować poniższe wyłączniki zabezpieczające.

Nr.kat.

94 170 124

94 170 119

94 170 123

94 170 118

94 170 121

94 170 122

94 170 120

94 170 116

Opis

Do wentylatorów 92 1010, 92 103, 92 106, 0,55 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 102, 0,55 kW · 1 x 230 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 104, 0,75 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 105, 0,75 kW · 1 x 230 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 104 100, 1,10 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 104 116, 1,10 kW · 3 x 500 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 215, 1,50 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Do wentylatorów 92 215 111, 1,50 kW · 1 x 230 V · 50 Hz

93002_Wandkonsole.tif

Wspornik ścienny do wentylatorów
Wspornik do wentylatorów o wydajności do 2.200 m3/h, umożliwia podłączenie przewodów odciągowych

Nr.kat.

93 002

93 001

93 005

93 003

93 004

93 006

Opis

Do 1 przewodu odciągowego   Ø100mm  

Do 1 przewodu odciągowego   Ø150mm  

Do 1 przewodu odciągowego   Ø160mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø100mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø150mm  

Do 2 przewodów odciągowych   Ø160mm  

93083_Saugschlauch.tif

Przewody odciągowe
Odpowiednie przewody przeznaczone do przyłączenia do wentylatorów serii H oraz M

Nr.kat.

93 082

93 083

Opis

Przewód odciągowy,   Ø100mm  ,długość 6,0 m, włącznie z dysząssącą na stopie
magnetycznej

Przewód odciągowy,   Ø150mm  ,długość 6,0 m, włącznie z dysząssącą na stopie
magnetycznej

7910331_Absaughaube_Magnetfuss.tif

Ssawka na stopie magnetycznej
Nr.kat.

79 103 31

Opis

Ssawka na stopie magnetycznej, wraz z przewodem odciągowym,   Ø150mm  ,
długość 6,0 m


