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Oferujemy mobilne systemy filtrujące firmy Purex, z unikalną koncepcją filtra do usuwania gazu i cząstek  
powstających w różnych procesach produkcyjnych w przemyśle elektronicznym,  takich jak lutowanie, obróbka 
laserowa, klejenie, lakierowanie lub szlifowanie. W tej broszurze omówimy produkty, które zazwyczaj posiadamy  
na magazynie.

FumeCube PRO
Jednostka o wysokiej wydajności do dwóch 
stacji roboczych. Odpowiednie do procesów 
klejenia i lutowania. Wyposażony w filtr  
wstępny oraz filtry cząstek i gazów.

Nr kat. 072 600
Napięcie  230V ± 10%
Moc 0,14 kW
Częstotliwość 50Hz / 60Hz
Wymiary 680x345x335 mm
Waga 25,5 kg
Poziom hałasu 52 dBA

pre-filtr
Nr kat.: 111 195

Filtr główny 
Nr kat.: 113 824
HEPA / chemia
Zawierający cząstki 
klasy HEPA H14 i filtr 
węglowy

FumeCube
Mniejsza jednostka, która jest dostępna z  
jednym lub dwoma gniazdami. Używany  
razem z zestawem 100 295 

Nr kat.:  072 065/072 066
Napięcie  230V ± 10%
Moc  0,14 kW
Częstotliwość  50Hz / 60Hz
Wymiary  366x308x294 mm
Waga  17 kg
Głośność  60 dB

pre-filtr
Nr kat.: 200 225
Pakowane po  
4 szt. 

Akcesoria
Zestaw połączeniowy 
Nr kat.: 120117
50 mm -  
57 mm x 2 m  
elastyczna rurka

Zestaw ramiona odciągającego  
Nr kat.: 100 295
1 x 38 mm x 1 m ze stali  
nierdzewnej elastyczne ramię
1 x wspornik stołu
1 x ustnik ssący
1 x nasadka stożkowa na rurę
1 x 51 mm x 2 m elastyczna rura 
odprowadzająca

pedał nożny
Nr kat.: 105 114
5 m kabel, włącznik / wyłącznik

Filtr główny
Nr kat.: 110 536
Składa się z  
cząstek węgla  
i filtrów.
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Oferujemy szeroki asortyment ramion odciągowych naszego dostawcy Alsident. Ramiona są w wersji  
antystatycznej, metalowej, lub elastycznego węża, w liczbie do trzech przegubów. W wersji montażowej na  
biurku, ścianie oraz w wersji montażu sufitowego. Producent oferuje kilka dysz, od prostych rur po prostokątne 
dyszę skończywszy na  dyszach stożkowych. Korzystając z naszego doświadczenia wytypowaliśmy część tych  
przedmiotów, jako standardy, które posiadamy w magazynie.

Ramiona
Metal:
Ramię do pochłaniacza, dwu lub trzystawowe. 
Dostępne w różnych długościach. Dyszę można 
zakupić oddzielnie. Klapy są w zestawie.

Elastyczny wąż:
Ramię z elastycznym przewodem rurowym połączone  
z dyszą. Dostępne w różnych długościach oraz z jednym 
lub dwoma przewodami.

Nr kat.: 50-5747-1-6
Ramię do pochłaniacza 
z trzema przewodami, 
1125 mm

Nr kat.: 50-3721-1-23-6
Pochłaniacz z dwóch 
stawów i giętkiej rury, 
700 mm

Dysze
Dysze ssące:
Dla małych skoncentrowanych substancji zanieczysz-
czających. Umieszczona blisko stołu za źródłem, tworzy 
strumień powietrza, który wysysa zanieczyszczenie. 
Najczęściej spotykane zastosowanie to proces 
lutowania. 

Dysze Rurowe:
Dla małych skoncentrowanych substancji zanieczysz-
czających. Bardzo skuteczny przy działaniu z bliska. 
Konstrukcja dyszy nie utrudnia pracy.

Kaptury:
W różnych kształtach; kwadrat, miseczka i płaskie.  
Pokrywy mogą być przezroczyste lub czarne, jeśli są 
antystatyczne.

Nr kat.: 1-5020-6
Dysza ssawna 200 mm  
antystatyczne

Nr kat.: 1-5035-6
Dysza w kształcie miseczki 
Ø385 mm antystatyczne

Nr kat.: 1-5021-6
Dysza rurowa 
210 mm antystatyczna

Wsporniki
Wsporniki do ramienia pochłaniacza, 
dostępne w wariantach montażowych do 
krawędzi stołu lub ściany.

Nr kat.: 2-195-050, 
do montażu na 
ścianie, czarny

Nr kat.: 2-5010-050, 
uchwyt stołowy, 
czarny
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