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Obszary zastosowań dla urządzeń podwieszanch
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Stopień emisji Materiał Zastosowania

Przykłady zastosowań sporadycznego
od okazjo-
nalnego do 
częstego

regularnego  stałego

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

stale węglowe 
i niskostopowe

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy

Filtr elektrostatyczny

Filter-Cell XL

VacuFil

aluminium

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów 

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy

Filtr elektrostatyczny

Filter-Cell XL

VacuFil

stale wysokostopowe
materiały NE *2

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów spawal-

niczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów 

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy *1 
Filtr elektrostatyczny

Filter-Cell XL *1
VacuFil *1

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

stale węglowe 
i niskostopowe
aluminium

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy 

Filtr elektrosta-

tyczny

Filter-Cell XL 

VacuFil 

Filtr nabojowy 

Filter-Cell XL 

VacuFil  

stale wysokostopowe
materiały NE *2

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr dymów

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy

Filtr elektrosta-

tyczny

Filter-Cell XL

VacuFil

Filtr nabojowy

Filter-Cell XL

VacuFil 

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

stale węglowe 
i niskostopowe
aluminium

Przejezdny

� ltr dymów 

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy

Filtr elektrostatycz-

ny

Filter-Cell XL

VacuFil

Filtr nabojowy

Filter-Cell XL

VacuFil 

Filtr nabojowy

Filter-Cell XL

VacuFil  

stale wysokostopowe
materiały NE *2

Przejezdny

� ltr dymów 

spawalniczych

Filter-Table

Filter-Cell

Filtr nabojowy

Filtr elektrostatycz-

ny

Filter-Cell XL

VacuFil

Filtr nabojowy

Filter-Cell XL

VacuFil

Filtr nabojowy

Filter-Cell XL 

VacuFil

Kryteria doboru stacjonarnych systemów odciągowych
w zależności od zastosowania

*1 z wyjątkiem spawania stali wysokostopowych zawierających chrom i nikiel metodą WIG

*2 Urządzenia w użyciu każdorazowo z wyprowadzeniem powietrza

Oferta opiera się o normy europejskie jak również na przypuszczalnych  okresowych wymianach wkładów � ltrujących.
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Stacjonarny filtr mechaniczny
» solidne wykonanie
» wysokowydajny filtrSFF_stat_schlauch_1_arm.tif Korzyści

» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste

Zakres zastosowania
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
» niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego

dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» w przypadku dwoch ramion: jednoczesna lub zmienna

praca w dwóch miejscach roboczych z możliwością
regulacji mocy ssącej dzięki
przepustnicom w ssawkach ssących

» w przypadku dwóch ramion: zajmujące niewiele miejsca
niskokosztowne rozwiązanie z uwagi na obecność
dwóch ramion odciągowych

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię do 10 m (z wysięgnikiem)
» możliwa dostawa z dwoma ramionami
» tłumik
» panel sterowniczy

W dostawie
» urządzenie
» wentylator
» tłumik
» panel sterowniczy
» ramię odsysające ze ssawką

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

Wydajność urządzenia z 1
ramieniem

Wydajność urządzenia z 2
ramionami

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 

1 200 m³/h

2 x 700 m³/h

655 x 655 x 1 000 mm

85 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

68 dB(A)

Wentylator radialny  

Urządzenie z 1 ramieniem

Nr.kat.

85 100 100

85 100 101

85 100 102

85 100 103

85 100 104

85 100 132

85 100 105

85 100 106

85 100 107

85 100 108

85 100 109

85 100 133

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

5 m ramię, wykonanie z rurą

6 m ramię, wykonanie z rurą

7 m ramię, wykonanie z rurą

Urządzenie z 2 ramionami

Nr.kat.

85 200 100

85 200 101

85 200 102

85 200 109

85 200 110

85 200 122

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem
Do uzyskania są również urządzenia z mocniejszym wentylatorem i silnikiem
oraz większą wydajnością
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Filter-Cell
» kompaktowe 
» montaż Plug/Play

Korzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste
» do ssawek , stołów odciągowych, klatek robotów

Zakres zastosowania
» duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej obudowie
» prosta instalacja, ponieważ dostarczane urządzenie jest

gotowe do podłączenia (Plug and Play)
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» przedłużenie żywotności w przypadku wyboru

opcjonalnego wkładu filtra kieszeniowego

Cechy charakterystyczne
» monitorowanie filtra
» króciec zasysający NW 250 do rurociągu
» podstawa z regulacją wysokości
» wkład filtra kieszeniowego (opcja)

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

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 (aluminiowa
plecionka) 

1.400 m³/h

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,2 A

71 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

60 100

60 103

109 0345

109 0010

21 102

109 0013

Opis

Z filtrem kieszeniowy

Z matą wstępna z plecionki aluminiowej

Wkład filtra z węglem aktywnym (opcjonalnie)

Filtr główny

Wkład filtra kieszeniowego

Mata aluminiowa filtra wstępnego

Filter_Cell_Alu_Filter.tif Filter_Cell_Filter.tif
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Filter-Table
» stół obróbczy z odciągiem
» duża powierzchnia robocza 

KEMPER_Filter-Table.psd Korzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste
» spawanie i szlifowanie

Zakres zastosowania
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
» niewielkie ryzyko pożarowe dzięki

efektywnemu separatorowi iskier
» możliwość użycia całego zakresu roboczego,

ponieważ odsysanie następuje poniżej kompletnej
podkładki materiałowej 

» efektywna obróbka dzięki bardzo dużej powierzchni
roboczej 1200 x 800 mm

Cechy charakterystyczne
» wstępny separator iskier
» duża, wytrzymała podkładka materiałowa
» wkład z aktywnym węglem (opcja)

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 (aluminiowa
plecionka) 

1.400 m³/h

1 200 x 800 x 1 340 mm

155 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,2 A

71 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

950 400 001

109 0345

109 0013

109 0010

Opis

Filter-Table

Wkład filtra z węglem aktywnym (opcjonalnie)

Mata aluminiowa filtra wstępnego

Filtr główny
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SolderFil
» odciąg dymów lutowniczych
» kompaktowe 

Korzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu lutowniczego 
» użycie okazjonalne lub częste
» jedno lub dwa miejsca robocze

Zakres zastosowania
» zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
» idealne dopasowanie do obszaru roboczego dzięki

bezstopniowej regulacji mocy ssącej
» pozwala na konfigurację zestawu dzięki

bogatemu wyposażeniu dodatkowemu

Cechy charakterystyczne
» filtr gazowo cząsteczkowy
» sterowanie za pomocą

trójstopniowego monitorowania filtra
» bezstopniowa regulacja mocy ssącej
» dwa króćce zasysające NW 45 mm

Dodatkowe wyposażenie
» mini ramię odsysające
» wspornik montażowy
» dysza szczelinowa odsysająca
» podwozie
» wąż ssący

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

Klasa filtra

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

2 

Filtr wymienny 

ok. 2,3 m²

Kaseta filtracyjna 

Włóknina szklana 

> 99,9 %

H 

H13 

Filtr wstępny 

340 x 450 x 660 mm

8,5 A

71 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

91 830 105

91 830 200

Opis

Wydajność odciągowa 340 m³/h, 1,6 kW, 1 x 230
V 

Wydajność odciągowa 270 m³/h, 1,1 kW, 3 x 400
V 
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Stacjonarny filtr elektrostatyczny
» do zastosowania również przy materiałach zaolejonych
» manualne oczyszczanie wkładów filtraEF_stationaer_wand.tif 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 dwoch ramion: jednoczesna lub zmienna

praca w dwóch miejscach roboczych z możliwością
regulacji mocy ssącej dzięki
przepustnicom w ssawkach ssących

» w przypadku dwóch ramion: zajmujące niewiele miejsca
niskokosztowne rozwiązanie z uwagi na obecność
dwóch ramion odciągowych

Cechy charakterystyczne
» ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
» filtr samooczyszczający, manualnie
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię do 10 m (z wysięgnikiem)
» możliwa dostawa z dwoma ramionami
» tłumik
» panel sterowniczy

W dostawie
» urządzenie
» wentylator
» tłumik
» panel sterowniczy
» ramię odsysające ze ssawką

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

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 samoczyszczący  

ok. 7,5 m²

Komora kolektora  

Filtr wstępny 

1.200 m³/h

655 x 655 x 1 000 mm

95 kg

1,1 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

7,6 A

68 dB(A)

Wentylator radialny  

Urządzenie z 1 ramieniem

Nr.kat.

87 100 100

87 100 101

87 100 102

87 100 103

87 100 104

87 100 121

87 100 105

87 100 106

87 100 107

87 100 108

87 100 109

87 100 122

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

5 m ramię, wykonanie z rurą

6 m ramię, wykonanie z rurą

7 m ramię, wykonanie z rurą

Urządzenie z 2 ramionami

Nr.kat.

87 200 100

87 200 101

87 200 102

87 200 108

87 200 109

87 200 111

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem
Do uzyskania są również urządzenia z mocniejszym wentylatorem i silnikiem
oraz większą wydajnością
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Stacjonarny filtr nabojowy
» automatyczne oczyszczanie wkładów filtra
» stałe zastosowanie

Patronenfilter_01_frei.tif

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» w przypadku dwóch ramion: 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

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

sterowany zmiennym ciśnieniem
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» system automatycznego włączania/wyłączania (opcja)
» oświetlenie miejsca roboczego (opcja)
» ramię do 10 m (z wysięgnikiem)
» możliwa dostawa z dwoma ramionami
» tłumik
» panel sterowniczy

W dostawie
» urządzenie
» tłumik
» panel sterowniczy
» ramię odsysające ze ssawką

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

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 

1.200 m³/h

655 x 655 x 1 355 mm

142 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,5 A

71 dB(A)

Wentylator radialny  

5 - 6 bar

Urządzenie z 1 ramieniem

Nr.kat.

83 100 100

83 100 101

83 100 102

83 100 103

83 100 104

83 100 105

83 100 106

83 100 107

83 100 108

83 100 109

83 100 110

83 100 111

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z wężem

7 m ramię, wykonanie z wężem

2 m ramię, wykonanie z rurą

3 m ramię, wykonanie z rurą

4 m ramię, wykonanie z rurą

5 m ramię, wykonanie z rurą

6 m ramię, wykonanie z rurą

7 m ramię, wykonanie z rurą

Urządzenie z 2 ramionami

Nr.kat.

83 200 100

83 200 101

83 200 102

83 200 103

83 200 104

83 200 105

Opis

2 m ramię, wykonanie z wężem

3 m ramię, wykonanie z wężem

4 m ramię, wykonanie z wężem

5 m ramię, wykonanie z wężem

6 m ramię, wykonanie z rurą

7 m ramię, wykonanie z wężem
W wykonaniu z rurą na zapytanie
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Filter-Cell XL
» kompaktowe 
» automatyczne oczyszczanie wkładów filtra

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» do ssawek , stołów odciągowych, klatek robotów

Zakres zastosowania
» duża ekonomiczność dzięki systemowi

automatycznego oczyszczania filtra
» duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej obudowie
» prosta instalacja, ponieważ dostarczane urządzenie jest

gotowe do podłączenia (Plug and Play)
» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki

zastosowaniu wkładu filtrującego  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

» bezpieczna obsługa dzięki kontroli kierunku obrotu

Cechy charakterystyczne
» króciec zasysający NW 160 do rurociągu
» system automatycznego oczyszczania filtra
» wkład filtrujący KemTex® ePTFE
» podstawa z regulacją wysokości
» kontrola kierunku obrotu

Dane techniczne

Filtr

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

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

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

135,0 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

69 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

60 200

109 0438

Opis

KEMPER Filter-Cell XL urządzenie odciągowe

10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

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

cząsteczek < 0,4 μm

Alvi_PL.eps Filter_Cell_XL_Filter.tif Filter_Cell_Fuesse.tif
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VacuFil 500
» odciąg wysokopróżniowy
» wysokowydajny

VacuFil400_1_Anschluss.PSD

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» odsysanie palnikowe, odsysanie robotów
» do dysz odsysających

i ramion odsysających wysokopróżniowych

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego oczyszczania,

sterowany zmiennym ciśnieniem
» zbiorczy pojemnik na pył
» monitorowanie filtra
» boczna sprężarka kanałowa
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» 4 króćce zasysające fi 45 mm lub 1 króciec fi

100 mm do rurociągu

Dodatkowe wyposażenie
» system automatycznego włączania/wyłączania
» wąż ssący
» dysza szczelinowa i lejkowa
» króćce przyłączeniowe do pistoletów spawalniczych 

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. 10 m²

Wkład nabojowy 

Membrana ePTFE 

> 99,9 %

M 

500 m³/h

655 x 1 200 x 1 370 mm

250 kg

5,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

11 A

74 dB(A)

Boczny kompresujący kanał
lateralny 

5 - 6 bar

Dane do zamówienia

Nr.kat.

82 700

82 750

109 0440

Opis

4 podłączenia ssące fi 45 mm

1 podłączenie ssące fi 100 mm

10 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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Komplet wylotowo -odciągowy
» prosta obsługa 
» do 4 m zasięgu Abluftset_3m.tif

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» tam, gdzie filtrowanie powietrza

nie jest bezwzględnie konieczne
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe

Zakres zastosowania
» szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
» 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia

odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki 
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» utrzymuje ustawioną pozycję dzięki

wewnętrznemu drążkowi nośnemu

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

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
» jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema

elementami elastycznymi z węża
» obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu

W dostawie
» wentylator
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» wyłącznik zabezpieczający silnika
» zestaw materiał łączący
» przewód wyprowadzający i dopasowany króciec wylotowy

Dane techniczne

Dane podstawowe

Moc ssąca

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

1 000 m³/h

0,75 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

1,5 A

73 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 002 201

79 003 201

79 004 201

79 502 201

79 503 201

79 504 201

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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Komplet wylotowo-odciągowy, 2 przeguby
» prosta obsługa 
» do 7 m zasięguAbluftset_mit_Ausleger_5m.tif

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» tam, gdzie filtrowanie powietrza

nie jest bezwzględnie konieczne
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe

Zakres zastosowania
» mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom

mocowania narzędzi lub układów przesuwania
drutu na wysięgniku z wózkiem

» szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
» 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia

odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki 
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» utrzymuje ustawioną pozycję dzięki

wewnętrznemu drążkowi nośnemu
» elastyczna i sprawna praca w wyniku dużego zasięgu

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

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
» jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema

elementami elastycznymi z węża
» obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem

W dostawie
» wentylator
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» wyłącznik zabezpieczający silnika
» zestaw materiał łączący
» przewód wyprowadzający i dopasowany króciec wylotowy

Dane podstawowe

Napięcie przyłącza

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

3 x 400 V / 50 Hz 

73 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 205 201

79 206 201

79 007 201

79 705 201

79 706 201

79 507 201

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

Moc ssąca

950 m³/h

950 m³/h

1 000 m³/h

950 m³/h

950 m³/h

1 000 m³/h

Silnik

0,75 kW

0,75 kW

1,1 kW

0,75 kW

0,75 kW

1,1 kW

Prąd znamionowy

1,5 A

1,5 A

2,3 A

1,5 A

1,5 A

2,3 A
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Komplet wylotowo-odciągowy, 3 przeguby
» prosta obsługa 
» do 8 m zasięgu Abluftset_mit_Ausleger_8m.tif

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» tam, gdzie filtrowanie powietrza

nie jest bezwzględnie konieczne
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Zakres zastosowania
» mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom

mocowania narzędzi lub układów przesuwania
drutu na wysięgniku z wózkiem

» szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
» 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia

odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki 
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» utrzymuje ustawioną pozycję dzięki

wewnętrznemu drążkowi nośnemu
» elastyczna i sprawna praca w wyniku dużego zasięgu

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

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
» jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema

elementami elastycznymi z węża
» obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem

W dostawie
» wentylator
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» wyłącznik zabezpieczający silnika
» zestaw materiał łączący
» przewód wyprowadzający i dopasowany króciec wylotowy

Dane techniczne

Dane podstawowe

Moc ssąca

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

1 000 m³/h

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

73 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 307 201

79 308 201

79 807 201

79 808 201

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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Komplet wylotowo-odciągowy, 3 przeguby
» prosta obsługa 
» do 10 m zasięguAbluftset_mit_Ausleger_10m.tif

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» stałe zastosowanie
» tam, gdzie filtrowanie powietrza

nie jest bezwzględnie konieczne
» dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie

pyły, spaliny samochodowe
» duże przedmioty obrabiane

Zakres zastosowania
» szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
» 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia

odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki 
» przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną

łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki 
» utrzymuje ustawioną pozycję dzięki

wewnętrznemu drążkowi nośnemu
» elastyczna i sprawna praca w wyniku dużego zasięgu
» mała możliwość podknięć podczas pracy z uwagi

na możliwość umocowania przyrządów lub podajnika
drutu na znajdującym się w
komplecie z wysięgnikiem, wózku

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

równoległoboku wspomagany sprężynowo
» jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze

zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
» jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema

elementami elastycznymi z węża
» obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu
» wysięgnik o udźwigu 50 kg
» wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem

W dostawie
» wentylator
» ramię odsysające ze ssawką
» uchwyt ścienny
» wyłącznik zabezpieczający silnika
» zestaw materiał łączący
» przewód wyprowadzający i dopasowany króciec wylotowy

Dane techniczne

Dane podstawowe

Moc ssąca

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

1 000 m³/h

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

73 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

79 409 201

79 410 201

79 909 201

79 910 201

Opis

9 m ramię, wykonanie z wężem

10 m ramię, wykonanie z wężem

9 m ramię, wykonanie z rurą

10 m ramię, wykonanie z rurą
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79103011_Beleuchtungssatz.tif

Komplet oświetleniowy
Do kompletów odciągowych

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)

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 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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1090010_Hauptfilter.tif

Filtr wymienny do filtra dymówm spawalniczych
Nr.kat.

109 0010

109 0033

Opis

Filtr główny

Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk)

21102_Taschenfiltereinsatz.tif

Filtr wymienny do Filter Cell
Nr.kat.

21 102

109 0010

109 0013

Opis

Wkład filtra kieszeniowego

Filtr główny

Mata aluminiowa filtra wstępnego

1090010_Hauptfilter.tif

Filtr wymienny do Filter -Table
Nr.kat.

109 0010

109 0013

Opis

Filtr główny

Mata aluminiowa filtra wstępnego

Filtr wymienny do SolderFil
Nr.kat.

109 0002

109 0034

Opis

2 –stopniowy filtr zamienny (kombinacja węgla aktywnego oraz włókniny)

Mata filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk)
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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)

1090434_Filterpatrone_04_qm.tif

Filtr wymienny do urządzenia nabojowego
Nr.kat.

109 0434

Opis

4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

1090438_Filterpatrone_10_qm.tif

Filtr wymienny do Filter-Cell XL
Nr.kat.

109 0438

Opis

10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy

1090438_Filterpatrone_10_qm.tif

Filtr wymienny do VacFil 500
Nr.kat.

109 0440

Opis

10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy
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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

93083_Saugschlauch.tif

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

Nr.kat.

93 082

93 083

93 087

93 087 100

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

Przewód odciągowy,   Ø250mm  , długość 6,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie
magnetycznej

Przewód odciągowy,   Ø250mm  , długość 10,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie
magnetycznej

93084_Abluftschlauch.tif

Przewód wylotowy
Nr.kat.

93 084

93 088

Opis

Przewód wylotowy,   Ø160mm  , długość 6,0 m

Przewód wylotowy,   Ø250mm  ,długość 6,0 m
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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
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91350_Mini-Absaugarm.tif

Mini-ramię odciągowe
Nr.kat.

91 350

Opis

Mini-ramię odciągowe z klapką blokującą,   Ø50mm  , długość 740 mm (bez ssawki),
przechylne na wszystkie strony, z rur aluminiowych oksydowanych, przeguby ze
wzmocnionego tworzywa, włącznie ze standardowym mocowanie. Inne średnice
na zapytanie

93008001_Befestigungskonsole.tif

Konsola mocująca
Nr.kat.

93 008 001

93 008 002

Opis

Konsola do montażu ramion odciągowych na stole włącznie z dwoma zaciskami

Konsola do montażu ramion odciągowych na ścianie włącznie z dwoma kołkami
i śrubami

2320002_Absaugschlitzduese.tif

Dysza szczelinowa
Nr.kat.

232 0002

Opis

Dysza szczelinowa, szerokość 200 mm

2320004_Absaugrohrduese.tif

Dysza rurowa
Nr.kat.

23 200 04

Opis

Dysza rurowa,   Ø50mm  

2320005_Absaughaube_Plexiglas.tif

Ssawka z plexi
Nr.kat.

23 200 05

Opis

Ssawka z plexi, 245 x 220 mm

2320006_Trichterduese_Loetrauch.tif

Dysza lejkowa, okrągła
Nr.kat.

23 200 06

Opis

Dysza lejkowa, okrągła, otwór ssący   Ø210mm  
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Systeme rurociągowe do VacumFil 500

W celu wyprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z miejca jego powstawania wykorzystywany jest system rurociągowy,
który montowyny jest zgodnie z Państwa życzeniem i panującymi warunkami montażowymi. Elementy systemu rurociągowego jak
rury, obejmy, redukcje, złączki, przepustnice i wiele innych są wykonane ze stali , a zgalwanizowane stają się bardziej wytrzymałe i odporne na
działanie zewnętrzne.

Systeme rurociągowe do VacumFil 500

Poz.

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

Nr.kat.

250 000 100 300

250 000 100 600

250 030 100 015

250 030 100 030

250 030 100 045

250 030 100 060

250 030 100 090

250 060 100 000

250 070 100 000

250 150 100 063

250 100 100 063

250 100 100 080

250 100 100 100

250 110 100 063

250 200 100 063

250 200 100 080

250 260 100 000

250 250 100 000

Opis

Rura 3 m, Ø 100 mm, Grubość blachy: 0,6 mm, 5,4 kg

Rura 6 m, Ø 100 mm, Grubość blachy: 0,6 mm, 10,8 kg

15° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 13 mm, 0,3 kg

30° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 27 mm, 0,3 kg

45° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 41 mm, 0,3 kg

60° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 64 mm, 0,4 kg

90° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 100 mm, 0,4 kg

Złączka zewnętrzna, Ø 100 mm, Długość: 80 mm, 0,1 kg

Złączka zewnętrzna, Ø 100 mm, Długość: 90 mm, 0,1 kg

Trójnik orłowy redukcyjny, Ød1 100 mm, Ød3: 63 mm, Ød4 63 mm, 0,9 kg

Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, Długość: 125 mm

Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 80 mm, Długość: 126 mm

Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 100 mm, Długość: 151 mm

Króciec siodełkowy, Średnica rury: 100 mm, 0,1 kg

Redukcja, Ød1: 100 mm, Ød2: 63 mm

Redukcja, Ød1: 100 mm, Ød2: 80 mm

Pokrywa do kształtek, Ø 100 mm, Długość: 40 mm, 0,1 kg

Pokrywa do rur, Ø 100 mm, Długość: 10 mm, 0,1 kg



Systemy odciągowe stacjonarne i centralne
Urządzenia odciągowe i filtracyjne, służące do budowy centralnych systemów odciągowych 

50 www.kemper.eu

» Urządzenia odciągowe i � ltracyjne, służące do 
budowy centralnych systemów odciągowych 

Właściwości

 » systemy 8000 i 9000 nadają się doskonale do
budowy centralnych systemów odciągowych

 » stanowią optymalne rozwiązanie dla warsztatów 
spawalniczych, szli� erskich, placówek
edukacyjnych, linii technologicznych,
wyposażonych w roboty itd.

 » połączone z jednostkami wychwytującymi
zanieczyszczenia z programu KEMPER:

- ramiona odciągowe i teleskopowe
- stoły spawalnicze i szli� erskie
- stoły spawalnicze, przeznaczone do nauki zawodu 
- stoły spawalnicze, przeznaczone dla warsztatów
- okapy odciągowe, umieszczone przykładowo nad
 robotami
- kabiny odciągowe, przeznaczone przykładowo
 dla procesów automatycznych 

 » szeroki program obejmujący osprzęt oraz wiele 
elementów wyposażenia dodatkowego, dla
przykładu:
- wstępne separatory iskier, urządzenia do
 wykrywania i gaszenia iskier
- automatyczna regulacja siły odciągu w zależności
 od potrzeb
- zdalne sterowanie i monitorowanie funkcji
 systemów

Korzyści

 » oszczędność czasu poświęcanego na
projektowanie i budowę dzięki modułowej
strukturze urządzeń z wykorzystaniem
kompletnego programu Firmy KEMPER

 » bezpieczeństwo zakładu, zapewnione dzięki sta-
rannemu planowaniu systemów przez specjalistów 
Firmy KEMPER 

 » optymalne dostosowanie do zastanych warunków 
z wykorzystaniem programu produktów oraz
dużego wyboru urządzeń, jak również dużego
wyboru elementów wyposażenia specjalnego

 » znaczne oszczędności w zakresie kosztów energii 
oraz kosztów pozostałych dzięki automatycznej 
regulacji siły ssania.
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» Doskonała technika � ltracyjna
Filtracja powierzchniowa

 » medium � ltracyjne KemTex® ePTFE z laminowaną 
membraną

 » jedyna w swoim rodzaju mikrostruktura, złożona 
z milionów przypadkowo ułożonych drobnych 
włókien

 » optymalne zdolności samoczynnego czyszczenia w 
porównaniu z � ltracją workową

 » separacja bardzo drobnych nanocząstek do 100 nm

Optymalne � ltry do zastosowania podczas prac
spawalniczych i cięcia
Badania AWS (American Welding Society) dotyczące 
rozdziału cząstek:
 » 98,9% powstających cząstek pyłu posiada wymiary 

mniejsze niż 400 nm
 » bardzo drobne nanocząstki mogą wnikać w komórki 

ludzkiego ciała
 » � ltry membranowe KemTex ePTFE posiadają wysoką 

zdolność separacji nanocząstek

Kształty � ltrów

Zależnie od zastosowanego systemu możliwe jest
użycie płyt lub wkładów filtracyjnych. W każdym
przypadku zastosowane medium filtracyjne charakte-
ryzuje się wysoką jakością.

Płyty � ltracyjne

 » płyty � ltracyjne pozwalają na optymalne wykorzy-
stanie zasady Down-Flow 

 » budowa oraz zgrzewanie fałd � ltrów zapobiega ich 
sklejaniu się

 » 100% powierzchni � ltracyjnej do dyspozycji przez 
cały czas

 » czyszczenie bez użycia elementów ruchomych, za 
pomocą sprężonego powietrza, kierowanego przed 
dysze nawiewne

 » znacznie dłuższy czas życia elementów � ltracyjnych 
oraz oszczędność kosztów

Wkłady � ltracyjne

 » ograniczone tworzenie się osadów dzięki pionowej 
zabudowie � ltrów

 » ruchome fałdy � ltrów wspierają proces samoczynne-
go czyszczenia

 » równomierne czyszczenia sprężonym powietrzem, 
doprowadzanym przed dysze obrotowe 

 » wydłużona żywotność elementów � ltracyjnych oraz 
dysz rotacyjnych

Cząsteczki w μm <0,2 <0,4 <0,6 <0,8 <1,0 >1,0
Ilość 800 251 9 0 1 2
% ilościowy 75,3 23,6 0,9 0 0,1 0,2
% masowy 15,9 38,7 7,5 0 8,2 29,7

Źródło: Spiegel-Ciobanu (kontrola -AWS)
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»

Filter plates

Właściwości
 » polepszone właściwości prowadzenia powietrza

na zasadzie Down-Flow
 » stabilnie zgrzewne fałdy � ltra, które nie ulegają 

sklejeniu
 » możliwe czyszczenie bez elementów ruchomych
 » dysze nawiewowe czystego, sprężonego powietrza 
 » pozioma zabudowa w systemie � ltracji

Wkłady � ltracyjne

Właściwości
 » duża odległość pomiędzy fałdami w przypadku 

identycznych powierzchni � ltracyjnych na każdy 
wkład 

 » ruchome fałdy � ltra wspomagają jego czyszczenie
 » równomierne czyszczenie � ltra za pomocą dyszy 

rotacyjnej, niepowodujące uszkodzeń
 » pionowa zabudowa w systemie � ltracji

Płyty � ltracyjne - Wkłady � ltracyjne

Korzyści
 » brak ograniczeń czasowych - 100% powierzchni 

� ltracyjnej jest stale do dyspozycji
 » drastyczny spadek kosztów dodatkowych z uwagi 

na długi czas życia � ltra
 » niewielkie zużycie z uwagi na brak elementów 

ruchomych
 » oszczędności z tytułu mniejszego zużycia sprężo-

nego powietrza oraz niewielkich kosztów energii 
 » oszczędność czasu, niezbędnego do wymiany płyt 

dzięki ich poziomej zabudowi

Automatyczne czyszczenie

 » czyszczenie sprężonym powietrzem w
zależności od potrzeb, sterowanie na podstawie 
różnicy ciśnień

 » strumień sprężonego powietrza ze
zintegrowanego zbiornika działa bezpośrednio na 
medium � ltracyjne

 » budowa oraz zgrzewanie � ltrów pozwalają na
rezygnację z dysz rotacyjnych

 » znacznie zmniejszone zużycia części z powodu 
braku elementów ruchomych 

Korzyści
 » mniejszy stopień sklejania się fałd dzięki dużej 

odległości pomiędzy nimi
 » długi czas życia � ltrów i elementów � ltracyjnych
 » obniżenie kosztów � ltracji z uwagi na doskonałe 

właściwości samoczyszczące
 » mniejsza ilość osadów pyłowych dzięki pionowej 

zabudowie

Automatyczne czyszczenie

 » czyszczenie sprężonym powietrzem w
zależności od potrzeb, sterowanie na podstawie 
różnicy ciśnień

 » strumień sprężonego powietrza ze
zintegrowanego zbiornika uruchamia dysze
rotacyjną

 » ruch obrotowy dyszy rotacyjnej pozwala na
optymalne rozprowadzenie powietrza

 » w taki sposób uzyskuje się optymalne właściwości 
czyszczenia wkładów � ltracyjnych KemTex® ePTFE
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»

TOUCHSCREEN

KEMPER Instalacje odciągowe i systemy � ltracyjne
System 8000 i 9000 szczegóły

Sposób działania

 » zasysanie powietrza, zawierającego szkodliwe ma-
teriały przez system rurociągów

 » separacja materiałów niebezpiecznych na po-
wierzchni materiału � ltracyjnego

 » samoczynne czyszczenie � ltra, w razie potrzeby 
wspomagane sprężonym powietrzem

 » zbiórka strąconego pyłu w odpowiednim zbiorniku 
w celu utylizacji

Inteligentny system sterowania

 » inteligentny system sterowania jest sercem instala-
cji odciągowycj i � ltracyjnych KEMPER

 » intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami za 
pomocą panela sterowania

 » system diagnostyczny, wyposażony w różnorodne 
czujniki, monitoruje niezawodność systemu

 » system analiz dostosowuje elementy pracy syste-
mu do panujących warunków

Właściwe połączenie

 » system 8000 jest gotowy do podłączenia o wyposa-
żony we wtyk 16 A CEE 

 » styki beznapięciowe do odbioru zewnętrznych 
sygnałów wejście – wyjścia 

 » dodatkowy terminal pozwala na obsługę zdalną
 » diagnostyka zdalna za pośrednictwem opcjonalne-

go modemu 

Wkłady � ltracyjne

 » stosujemy wyłącznie media � ltracyjne i � ltry wyso-
kiej jakości, poddane badaniom i certy� kacji 

 » � ltracja powierzchniowa KemTex® � ltry membrano-
we ePTFE z laminowaną warstwę PTFE 

 » najlepsze sposoby samoczynnego czyszczenia, 
długa żywotność � ltra

 » dostępne inne � ltry i media � ltracyjne, zależnie od 
wkładu

Samoczynne czyszczenie

 » � ltracja powierzchniowa umożliwia efektywne, 
samoczynne czyszczenie wkładów � ltracyjnych

 » czyszczenie sprężonym powietrzem podczas pracy 
urządzenia 

 » strącony pył spada do stosownych zasobników 
 » bezproblemowa utylizacja pyłu po opuszczeniu 

zasobnika
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»

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

Certy� kacja IFA
 » certy� kacja instalacji odciągowych i � ltracyjnych według 

DIN EN ISO15012-1, klasa W3
 » placówką certy� kującą jest Instytut Ochrony Pracy IFA, 

prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe
 » instalacje KEMPER poddane badaniu przez IFA mogą być 

stosowane do zawracania powietrza w przypadku szko-
dliwych substancji kancerogennych, charakteryzujących 
się stopniem zagrożenia W3 dla dymów spawalniczych

 » należy przestrzegać przepisów, zawartych w Zasadach 
Technicznych dla Substancji Niebezpiecznych, jak np.:
- zapewnić doprowadzenie właściwej ilości 
 świeżego powietrza
- wprowadzić ograniczenia czasowe, regulujące
 wykonywanie prac w okresie grzewczym

Emisje kancerogenne
 » w odniesieniu do wychwytywania emisji kancerogen-

nych obowiązują szczególne przepisy
 » emisje takie powstają podczas obróbki materiałów wy-

sokostopowych (np. CrNi lub metali nieżelaznych)
 » zawracanie powietrza do obszaru roboczego jest zasad-

niczo zakazane nawet po jego oczyszczeniu
 » powyższa zasada wynika jednoznacznie z rozporządze-

nia o materiałach niebezpiecznych i obowiązuje zawsze, 
z wyjątkiem bardzo nielicznych przypadków

Stan techniki
 » nanocząstki, zawarte w emisjach kancerogennych

stanowią szczególne zagrożenie
 » pozostałość pyłu z urządzeń o tradycyjnym charakterze 

(do 1 mg/m³) może zawierać miliardy cząstek
 » � ltry membranowe KemTex® ePTFE wychwytują 92% 

cząstek o wielkości 100 nm
 » znaczna część składu dymu spawalniczego to takie 

nanocząstki

Zawracanie powietrza
Zawracanie oczyszczonego powietrza dopuszczalne jest 
jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy:

 » stosowna placówka udzieliła w tej sprawie szczególne-
go zezwolenia (państwowa ochrona pracy)

 » wykorzystuje się uznaną procedurę, poddaną
stosownym badaniom

 » wykorzystuje się odpowiednie urządzenie, poddane 
stosownym badaniom.

Korzyści
 » instalacje odciągowe i � ltracyjne, poddane stosownym 

badaniom i posiadające certy� kat IFA W3 znajdują 
zastosowanie również w przypadku emisji o charakterze 
kancerogennym

 » certy� kat, wydany przez Instytut Ochrony Pracy IFA, 
prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe, zapewnia 
bezpieczeństwo prawne

 » optymalna ochrona, również przed nanocząstkami o 
charakterze kancerogennym

 » znaczna oszczędność kosztów dzięki zawracaniu powie-
trza podczas okresu grzewczego

 » działania przyjazne dla środowiska naturalnego z uwagi 
na zmniejszenie emisji CO2

System 8000 i 9000, posiadający certy� kat IFA W3
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System 8000
» wydajność do 10.000 m³/h
» montaż Plug/Play

IMG_3168.PSD

Dodatkowe wyposażenie
» automatyczne usuwanie pyłu – DustEvac
» regulacja podciśnienia
» system włączania/wyłączania

zewnętrznego napięcia zasilającego
» separator iskier – SparkTrap
» obudowa chroniąca przed działaniem warunków

atmosferycznych do instalacji na zewnątrz

Korzyści
» wymagana moc ssąca do 10.000 m³/h
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» spawalnie i szlifiernie
» miejsca kształcenia, jak również

ścieżki robotów spawalniczych
» spawarki laserowe, plazmowe oraz gazowe
» możliwa instalacja na zewnątrz

Zakres zastosowania
» bezzanieczyszczeniowe zbieranie pyłu lub kurzu poprzez

unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył
za pomocą sprężonego powietrza

» stabilne i trwałe działanie dzięki sterowanemu zmiennym
ciśnieniem automatycznemu oczyszczaniu filtra

» obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu
progowi hałasu 

» prosty i szybki montaż, ponieważ dostarczane urządzenie
jest gotowe do połączenia i odbywa się za pomocą kieszeni
do układania w stos oraz uchwytów żurawia

» znaczne oszczędności energii przy zastosowaniu
opcjonalnej, w zależności od potrzeb, automatycznej
regulacji objętości przepływu powietrza 

» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki
zastosowaniu wkładów filtrujących  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego oczyszczania filtra,

sterowany zmiennym ciśnieniem
» sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
» przetestowany przez W3/IFA
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» zbiorczy pojemnik na pył

z podnośnikiem na sprężone powietrze
» gotowy do podłączenia wstępnie zmontowany
» kieszenie do układania w stos i uchwyty żurawia
» automatyczna regulacja objętości przepływu powietrza

( opcjonalnie) 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

81 0200 020

81 0300 030

81 0400 040 

81 0450 050

81 0550 060

81 0600 060

81 0700 070

81 0800 080

81 1000 100

81 1100 110

81 1300 120

Moc ssąca

1 000 - 1 440 m³/h

1 500 - 2 160 m³/h

2 000 - 2 880 m³/h

2 250 - 3 240 m³/h

2 750 - 3 960 m³/h

3 000 - 4 320 m³/h

3 500 - 5 040 m³/h

4 000 - 5 760 m³/h

5 000 - 7 200 m³/h

5 500 - 7 920 m³/h

6 500 - 9 360 m³/h

Podciśnienie

350 - 1 350 Pa

700 - 1 400 Pa

1 750 - 2 400 Pa

1 200 - 1 900 Pa

1 250 - 2 200 Pa

1 200 - 1 950 Pa

1 800 - 2 400 Pa

1 250 - 2 000 Pa

1 300 - 2 100 Pa

1 000 - 1 600 Pa

1 300 - 2 100 Pa

Całkowita powierzchnia
filtracyjna
20 m²

30 m²

40 m²

50 m²

60 m²

60 m²

70 m²

80 m²

100 m²

110 m²

120 m²

Silnik

1,5 kW

3 kW

3 kW

4 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Wymiary (szer.x głęb.x
wys.)
962 x 962 x 2 110 mm

962 x 962 x 2 110 mm

962 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 864 x 2 110 mm

1 413 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm
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System 9000
» wydajność do 10.000 m³/h
» skalowane rozwiązanie centralne 

System_9000_912000250_913400250_o_Rohr.tif

Dodatkowe wyposażenie
» automatyczne usuwanie pyłu – DustEvac
» regulacja podciśnienia
» system włączania/wyłączania

zewnętrznego napięcia zasilającego
» separator iskier – SparkTrap
» obudowa chroniąca przed działaniem warunków

atmosferycznych do instalacji na zewnątrz

Korzyści
» wymagana moc ssąca do 10000 m³/h
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» miejsca kształcenia, jak również

ścieżki robotów spawalniczych
» spawarki laserowe, plazmowe oraz gazowe
» możliwa instalacja na zewnątrz
» spawalnie i szlifiernie

Zakres zastosowania
» bezzanieczyszczeniowe zbieranie pyłu lub kurzu poprzez

unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył
za pomocą sprężonego powietrza

» stabilne i trwałe działanie dzięki sterowanemu zmiennym
ciśnieniem automatycznemu oczyszczaniu filtra

» obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu
progowi hałasu 

» możliwość rozbudowy dzięki
prostej modułowej konstrukcji

» znaczne oszczędności energii przy zastosowaniu
opcjonalnej, w zależności od potrzeb, automatycznej
regulacji objętości przepływu powietrza 

» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki
zastosowaniu wkładów filtrujących  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego oczyszczania filtra,

sterowany zmiennym ciśnieniem
» sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» wiele wersji sprawdzonych również przez W3/IFA
» zbiorczy pojemnik na pył

z podnośnikiem na sprężone powietrze
» modułowa konstrukcja
» uchwyty żurawia
» automatyczna regulacja objętości przepływu powietrza

( opcjonalnie) 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

91 1900 180

91 2000 200

91 2200 220

91 2400 240

91 2500 240

91 2700 260

91 2800 280

91 3000 300

91 3100 300

91 3200 320

91 3400 340

91 3500 340

91 3700 360

Moc ssąca

9 500 - 13 680 m³/h

10 000 - 14 400 m³/h

11 000 - 15 840 m³/h

12 000 - 17 280 m³/h

12 500 - 18 000 m³/h

13 500 - 19 440 m³/h

14 000 - 20 160 m³/h

15 000 - 21 600 m³/h

15 500 - 22 320 m³/h

16 000 - 23 040 m³/h

17 000 - 24 480 m³/h

17 500 - 25 200 m³/h

18 500 - 26 640 m³/h

Podciśnienie

1 000 - 1 650 Pa

1 300 - 2 100 Pa

1 300 - 2 250 Pa

1 250 - 1 700 Pa

1 200 - 1 900 Pa

1 200 - 2 050 Pa

1 150 - 2 050 Pa

1 550 - 2 250 Pa

1 500 - 2 200 Pa

1 450 - 1 950 Pa

1 350 - 1 950 Pa

1 350 - 2 100 Pa

1 350 - 2 200 Pa

Całkowita powierzchnia
filtracyjna
180 m²

200 m²

220 m²

240 m²

240 m²

260 m²

280 m²

300 m²

300 m²

320 m²

340 m²

340 m²

360 m²

Silnik

18,5 kW

18,5 kW

22 kW

22 kW

22 kW

22 kW

22 kW

30 kW

30 kW

30 kW

37 kW

37 kW

37 kW

Wymiary (szer.x głęb.x
wys.)
2 826 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm
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PlasmaFil Compact/WeldFil Compact
» technologia filtrów płytowych o długiej żywotności
» zajmujący mało miejsca

Dodatkowe wyposażenie
» automatyczne usuwanie pyłu – DustEvac
» regulacja podciśnienia
» system włączania/wyłączania

zewnętrznego napięcia zasilającego
» separator iskier - SparkTrap
» system automatycznego włączania/wyłączania

Korzyści
» od średnich do dużych ilości dymu i pyłu
» możliwa instalacja na zewnątrz
» systemy plazmowe i cięcie gazowe
» spawanie robotów
» spawalnie i automatyczne trasy spawalnicze

Zakres zastosowania
» łatwy transport i montaż dzięki kieszeniom do ustawiania

w stos i uchwytom żurawia
» niskie koszty bieżące związane z technologią długotrwałej

żywotności filtrów płytowych
» dzięki gwarancji długotrwałej żywotności filtrów (umowa o

wykonywanie robót konserwacyjnych) koszty są
możliwe do skalkulowania.

» optymalne wykorzystanie w niskich pomieszczeniach
dzięki rozmieszczeniu jednostki filtrów i wentylatorów

» optymalne oczyszczanie dzięki zasadzie down-flow
» ekran dotykowy o prostej i bezpiecznej obsłudze
» zajmowanie niewielkiej ilości miejsca

dzięki zwartej konstrukcji

Cechy charakterystyczne
» automatyczne oczyszczanie filtra
» sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
» filtrowanie zgodne z zasadą „down-flow”
» kieszenie do układania w stos i uchwyty żurawia
» technologia filtrów płytowych

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Proces eksploatacyjny

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Stopień filtracji

klasa pyłu

1 

Filtr samoczyszczący  

Czyszczenie pod wpływem
uderzenia fal ciśnienia 

Filtr płytowy  

Membrana ePTFE 

> 99,7 %

M 

Dane podstawowe

Napięcie przyłącza

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Dopuszczenie IFA

Typ wentylatora

Zaopatrzenie w podciśnienie

3 x 400 V / 50 Hz 

72 dB(A)

W3-Złożono wniosek o ceryfikację 

Wentylator radialny z napędem
bezpośrednim  

5 - 6 bar

Dane do zamówienia

Nr.kat.

31 0350

31 0500

31 0650

31 0800

31 0950

31 1100

Moc ssąca

2 500 - 3 500 m³/h

3 500 - 5 000 m³/h

4 500 - 6 500 m³/h

6 000 - 8 000 m³/h

7 000 - 9 500 m³/h

8 000 - 11 000 m³/h

Podciśnienie

2 000 - 2 300 Pa

2 000 - 2 500 Pa

1 900 - 2 500 Pa

2 000 - 2 600 Pa

2 000 - 2 800 Pa

1 900 - 3 000 Pa

Całkowita powierzchnia
filtracyjna
60 m²

80 m²

100 m²

120 m²

140 m²

160 m²

Silnik

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

15 kW

15 kW

Wymiary (szer.x głęb.x
wys.)
1 430 x 1 830 x 3 800 mm

1 430 x 1 830 x 3 800 mm

1 830 x 1 830 x 3 800 mm

1 830 x 1 830 x 3 800 mm

2 230 x 1 830 x 4 000 mm

2 230 x 1 830 x 4 000 mm
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System 9000 HV
» odciąg wysokopróżniowy 
» skalowane rozwiązanie centralne 

HV_Absauganlage.tif

Dodatkowe wyposażenie
» automatyczne usuwanie pyłu – DustEvac
» regulacja podciśnienia
» system włączania/wyłączania

zewnętrznego napięcia zasilającego
» separator iskier – SparkTrap
» obudowa chroniąca przed działaniem warunków

atmosferycznych do instalacji na zewnątrz

Korzyści
» duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
» odsysanie palnikowe, na dyszach odsysających

i ramionach odsysających wysokopróżniowych
» możliwa instalacja na zewnątrz
» spawalnie, miejsca kształcenia

Zakres zastosowania
» bezzanieczyszczeniowe zbieranie pyłu lub kurzu poprzez

unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył
za pomocą sprężonego powietrza

» stabilne i trwałe działanie dzięki sterowanemu zmiennym
ciśnieniem automatycznemu oczyszczaniu filtra

» obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu
progowi hałasu 

» możliwość rozbudowy dzięki
prostej modułowej konstrukcji

» znaczne oszczędności energii przy zastosowaniu
opcjonalnej, w zależności od potrzeb, automatycznej
regulacji objętości przepływu powietrza 

» komfortowa obsługa dzięki inteligentnemu systemowi
sterowania za pomocą ekranu
dotykowego z systemem diagnostyki

» elastyczna integracja systemu sterowania w systemach
trzecich, jak np. frezarki
dzięki kontaktom bezpotencjałowym

» najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki
zastosowaniu wkładów filtrujących  KemTex® ePTFE
z funkcją filtracji powierzchniowej

Cechy charakterystyczne
» system automatycznego oczyszczania filtra,

sterowany zmiennym ciśnieniem
» sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
» wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
» zbiorczy pojemnik na pył

z podnośnikiem na sprężone powietrze
» modułowa konstrukcja
» uchwyty żurawia
» automatyczna regulacja objętości przepływu powietrza

( opcjonalnie) 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

91 0330 030

91 0400 040

91 0450 060

Moc ssąca

800 - 1 200 m³/h

1 200 - 2 000 m³/h

1 800 - 3 000 m³/h

Podciśnienie

13 000 - 18 000 Pa

13 000 - 18 000 Pa

10 500 - 20 000 Pa

Całkowita powierzchnia
filtracyjna
30 m²

40 m²

60 m²

Silnik

22 kW

30 kW

37 kW

Wymiary (szer.x głęb.x
wys.)
2 375 x 1 413 x 2 015 mm

2 826 x 1 413 x 2 015 mm

3 277 x 1 413 x 2 015 mm
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»
Aby spełnić Państwa indywidualne wymogi, oferujemy dużą ilość dodatkowych elementów wyposażenia
do systemów odciągowo – � ltracyjnych � rmy KEMPER.

Wyposażenie dodatkowe

 » Automatyczny system regulacji siły ssania w celu 
dostosowania siły ssania do faktycznego zapotrze-
bowania pozwala na utrzymanie kosztów użytko-
wania, energii oraz pozostałych kosztów
na niższym poziomie.

 » Zdalny system włączania i wyłączania pozwala 
na uruchomienie i wyłączenie systemu odciągowo 
– � ltracyjnego w zależności od potrzeb i przyczynia 
się tym samym do redukcji kosztów oraz zwiększe-
nia komfortu użytkowania.

 » Zewnętrzny pulpit do obsługi o monitorowania 
systemu odciągowo – � ltracyjnego KEMPER,
np. w przypadku montażu zewnętrznego.

 » System zdalnej diagnozy i konserwacji KEMPER do 
szybkiej oceny komunikatów o zakłóceniach
i eliminowania ewentualnych zakłóceń. 

 » System alarmowania za pośrednictwem telefonu, 
SMS lub poczty e-mail o ewentualnych zakłóce-
niach, służący monitorowaniu krytycznych obsza-
rów systemów odciągowo – � ltracyjnych.

 » Systemy 8000 i 9000, produkcji � rmy KEMPER mogą 
być wyposażone w pękające membrany bezpie-
czeństwa, w celu tłumienia ewentualnych eksplozji 
pyłu. 

 » KEMPER SparkTrap to dodatkowy, wstępny sepa-
rator iskier, pozwalający na zmniejszenie ryzyka 
pożaru do minimum.

 » System gaszenia iskier, który rozpoznaje i aktywnie 
gasi iskry, pozwala na prawie całkowite wyklucze-
nie pożaru.
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Separator iskier SparkTrap
» minimalizacja ryzyka pożaru
» wydłużona żywotność filtra 

Korzyści
» tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko powstania pożaru
» przy dużej generacji pyłu
» podczas spawania, szlifowania oraz w procesach skrawania
» zintegrowany  w rurociągach przed

instalacjami odsysania i filtrowania

Zakres zastosowania
» drastyczne obniżenie kosztów bieżących ze względu

na dłuższą żywotność filtrów
» proste zintegrowanie występujących systemów wszystkich

producentow dzięki
dodatkowym elementom wyposażenia

» oszczędności związane z mniejszym zużyciem powietrza
sprężonego i niskie koszty energii

» zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru dzięki
niezawodnemu oddzieleniu iskier, dużych cząsteczek oraz
niedopałków papierosów przed dotarciem do instalacji

Cechy charakterystyczne
» separacja większych partykuł, tlących

się cząsteczek i niedopałków papierosów
» dysza wirowa z elementem absorbcji kurzu

wyposażonym w szczelinę pierścieniową
» sondy pomiarowe do rozpoznawania iskier (opcjonalnie)
» możliwe połączenie ze zdalną instalacją gaszenia
» pojemnik zbiorczy na pył i zasuwa

zamykająca w rurze spustowej

Dodatkowe wyposażenie
» zestaw podpór do postawienia
» zestaw do montażu na ścianie

Dane do zamówienia

Nr.kat.

196 200 250

196 200 355

196 200 450

196 200 560

196 400 250

196 400 355

196 400 450

196 400 560

Opis

Bez elektronicznego systemu rozpoznawania iskier - Stand-Alone

Bez elektronicznego systemu rozpoznawania iskier - Stand-Alone

Bez elektronicznego systemu rozpoznawania iskier - Stand-Alone

Bez elektronicznego systemu rozpoznawania iskier - Stand-Alone

Z rozpoznawaniem iskier - Stand-Alone

Z rozpoznawaniem iskier - Stand-Alone

Z rozpoznawaniem iskier - Stand-Alone

Z rozpoznawaniem iskier - Stand-Alone

Srednica znamionowa

średnica 250 mm 

średnica 355 mm

średnica 450 mm 

średnica 560 mm 

średnica 250 mm 

średnica 355 mm

średnica 450 mm 

średnica 560 mm 

Przyłącze Ø

250 mm

355 mm

450 mm

560 mm

250 mm

355 mm

450 mm

560 mm

Maksymalny przepływ
powietrza
2 500 m³/h

5 000 m³/h

8 000 m³/h

12 500 m³/h

2 500 m³/h

5 000 m³/h

8 000 m³/h

12 500 m³/h
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System usuwania pyłów DustEvac
» automatyczne, bezzanieczyszczeniowe usuwanie kurzu z

instalacji filtrującej
» bezzanieczyszczeniowe usuwanie kurzu z instalacji 

Korzyści
» od średnich do dużych ilości kurzu
» w procesach skrawania oraz podczas spawania i szlifowania
» możliwość podłączenia do instalacji odsysania i filtrów

Zakres zastosowania
» proste podłączenie do występujących instalacji filtrujących

wszystkich producentów dzięki
dodatkowym elementom wyposażenia

» zwiększona ochrona zdrowia dzięki
bezzanieczyszczeniowemu usuwaniu kurzu

» większa czystość wskutek braku pierwotnego
pojemnika zbiorczego na kurz

» wzrost produktywności dzięki nieprzerwanej eksploatacji
instalacji filtrów i dużej pojemności worków BigBags

» szybkie, komfortowe usuwanie kurzu dzięki workowi
BigBag i możliwości transportu wózkiem widłowym

Cechy charakterystyczne
» możliwość podłączenia kilku instalacji filtra

lub saparatorów iskier i pyłu do systemu
» automatyczne usuwanie kurzu z instalacji filtrujących
» ciągłe usuwanie pyłów za pomocą transportu próżniowego
» sterowanie i monitorowanie dzięki systemowi filtrów

Dodatkowe wyposażenie
» system układania w stos do worków BigBags

Dane do zamówienia

Nr.kat.

38110

38120

38130

Opis

Dla 1 modułu filtracyjnego

Dla 2 modułów filtracyjnych

Dla 3 modułów filtracyjnych


