
   Odciąg dymów spawalniczych 

TECHNOLOGIA FILTRÓW

Mata filtra wstępnego 
zainstalowana przed kasetą 
filtra.

Kaseta filtra do 
wychwytywania 

dymów spawalniczych. 
Powierzchnia filtracji 11,5 m2.

Malowana proszkowo 
obudowa z blachy stalowej z 
dwiema specjalnie pokrytymi 
matami filtracyjnymi i balastem 
z węglem aktywnym do 
pochłaniania gazów i spalin.

Kaseta filtracyjna do 
wychwytywania oparów 
spawalniczych i klejów w 
połączeniu z kasetą filtra 

węglowego. Powierzchnia 
filtracyjna 14 mkw.

 W nowoczesnej konstrukcji nadwozia, szczególnie w 
zakresie lekkich materiałów, aluminium i CFRP, coraz 
więcej części jest klejonych. W przypadku naprawy 
wiązania te muszą najpierw zostać rozpuszczone 
termicznie, co spowoduje powstanie dymu 
chemicznego, który jest niebezpieczny dla zdrowia i 
charakteryzuje się ostrym i nieprzyjemnym zapachem. 
Podczas kolejnego ponownego wiązania klej emituje 
rozpuszczalniki i opary, które są również wyjątkowo 
niezdrowe. Zatem istnieje tylko jedno rozwiązanie 
techniczne, które polega na neutralizowaniu oparów za 
pomocą filtracji węglem aktywnym.

 Naprawa aut po wypadku oznacza pracę z pomalowaną 
karoserią wypełnioną plastikowymi częściami, klejami i 
piankami. Wszystkie te niemetaliczne materiały również 
nagrzewają się podczas spawania, tworząc mieszankę 
gazów, która jest chemicznie bardziej złożona niż to 
miało miejsce w czasie procesu produkcji.

 Nie można dopuścić do niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się oparów i dymów. Należy je 
eliminować/neutralizować natychmiast w miejscu ich 
powstawania. Tym bardziej że nigdy nie jesteśmy w 
stanie dokładnie określić ich składu,stężenia 
poszczególnych składników. A co się z tym wiąże nie 
jesteśmy w stanie jednoznacznie określić ryzyka,które 
właśnie występuje na stanowisku pracy.

Neutralizacja za pomocą filtracji węgla 
aktywnego! 
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Wydajna i bezpieczna praca 

✓Klasa ochrony przed dymem spawalniczym W3

✓Automatyczne monitorowanie filtra z 
optycznym i akustycznym sygnałem 
ostrzegawczym

✓W zestawie opcjonalna kaseta z aktywnym 
filtrem węglowym do wszelkiego rodzaju prac 
wymagających neutralizacji oparów

✓Zwiększona powierzchnia podciśnienia dzięki 
wersji z dwoma ramionami

✓Dwa regulowane ramiona

✓Urządzenie zatwierdzone przez różnych 
producentów samochodów

✓Wyprodukowane w Niemczech

Struktura filtra w zależności od określonego celu 

Uwaga: Węgiel aktywny reaguje również z 
tlenem zawartym z powietrza i starzeje się, 
nawet jeśli urządzenie nie jest uruchomione. 
Aby uzyskać maksymalny okres użytkowania 
stosować go należy, w razie potrzeby i 
przechowywać w zamkniętej torbie, jeśli nie jest 
wymagany! W przypadku dymów spawalniczych 
ze stali i aluminium nie jest wymagana filtracja 
węglem aktywnym. Standardowy system filtrów 
dymu spawalniczego jest odpowiedni.

ProWoTech® zapewnia odpowiedni sprzęt i niezbędną wiedzę z jednego źródła!

Wspólnym celem może być tylko 
ZAPOBIEGANIE!

Chcemy, żebyś zarabiał pieniądze. 
BEZPIECZNIE!
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Filtr aktywny -
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Wydajne odciągi dymów spawalniczych z dwoma ramionami w celu zwiększenia obszaru roboczego.
Obszar skutecznego podciśnienia zwiększono do ok.1,5-2m. System odciągu jest wyposażony w najwyższą
klasę ochrony przed dymem spawalniczym W3. Maszyna składa się z dwóch regulowanych ramion,
automatycznego monitorowania filtra z optycznym i akustycznym sygnałem ostrzegawczym, urządzenia
podnoszącego do kasety filtrów, dwóch systemów filtrów do dymów spawalniczych i filtracji węglem
aktywnym z uszczelnieniem po obu stronach, a także wentylatora z silnym i wysokich przepływem.
W każdym zestawie znajduje się opcjonalna kaseta z filtrem węglowym do wszelkiego rodzaju prac
wymagających aktywnej filtracji.

Mobilne urządzenie odciągowo-filtrujące

ProWoTech® nie tylko dostarcza produkty, ale
także  zapewnia,  że  dostarczone  rozwiązania
spełniają wymogi jakie stawiane są pracodawacy.
Wszystkie  produkty  ProWoTech®  zostały
opracowane i przetestowane w oparciu o ocenę
ryzyka  w  naprawie  uszkodzeń  struktury
hybrydowej!




