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KEMPER – specjalista w systematycznym utrzymywaniu 
czystego powietrza na stanowisku pracy

rze obróbki metalu wykorzystujemy od 
początku 2009 roku do rozwoju przejezd-
nych heliosystemów z modułami fotoelek-
trycznymi: KemTRACK , które poprzez 
ustalenie, daty i godziny jak i lokalizacji 
słońca, zapewnia optymalne ustawienie 
baterii słonecznych. W porównaniu z kon-
wencjonalnymi nieruchomymi obiektami, 
jest możliwy 40 % efektywniejszy pobór 
napływającej energii.

W celu zapewnienia najwyższego technicz-
nego standardu naszych produktów firma 
KEMPER nieustannie inwestuje w bada-
nia, wprowadzając raz po raz techniczne 
usprawnienia i nowości. Wszelke działania 
oparte są na współpracy z uniwersytetami, 
instytutami badawczymi, oraz odpowiedni-
mi władzami nadzoru. Wielkim sukcesem 
okazał się system regałowy KEMPER 

INTELLISTORE®, który został stworzony 
wspólnie z Institutem Fraunhofer-Mate-
rialfluss i Logistiki IML w Dortmundzie i 
nagrodzony wiosną 2009 r.
przez VDI - Nemiecki Związek 
Przemysłowy nagrodą inowacyjności.

W międzyczasie KEMPER, z główną 
siedzibą we Vreden, poszerza w dalszym 
ciągu swoją produkcję w innych oddziałach 
miedzy innymi w Shanhaju (Chiny) i Pradze 
(Czechy). Poza tym jest reprezentowany 
na arenie swiatowej poprzez osiem innych 
oddziałów i pokaźną liczbę partnerów 
handlowych.

Czyste powietrze i bezpieczeństwo na 
stanowisku pracy to filozofia towarzysząca 
firmie KEMPER od momentu jej utworzenia 
w roku 1977. Przede wszystkim podczas 
spawania i cięcia w przemyśle metalowym 
powstają bardzo szkodliwe dla zdrowia 
dymy i pyły. Z pomocą naszych urządzeń 
filtrowentylacyjnych KEMPER, zapewnia-
my, narażonym na to ryzyko pracownikom, 
nieustannie swieże i czyste powietrze oraz 
wymagany komfort.
Bogaty asortyment produktów przeznac-
zony do ochrony osobistej i na stanowisku 
pracy gwarantuje ochronę przed promie-
niowaniem UV, IR, nadmierną kumulacją 
ciepła, iskrami oraz odpryskami spawalni-
czymi sprzyjając tym samym nietylko sa-
mym pracownikom ale również otoczeniu.
Firma KEMPER w dzisiejszym czasie stoi 
jednak nietylko na straży czystego powie-

trza i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. 
Z udostępnieniem inowacyjnego systemu 
KEMPER INTELLISTORE® oferujemy od 
2008 r. modularny system inteligentnego 
składowania blach.
Urządzenie pracuje według zupełnie innej 
procedury niż konwencjonalny system szu-
fladowy, przenosząc arkusze składowanych 
blach przemysłowych z regałów na miejsca 
bezpośredniej obróbki za pomocą uchwy-
tów zasysających. System zapewnia 
dużą ekonomikę w składowaniu poprzez 
wypełnione w arkusze blach wielopiętrowe 
regały jak również szybki i wygodny do nich 
dostęp.

Nasze wieloletnie doświadczenie w budo-
wie urządzeń i kompetencje w obsza-
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Odciągi spalin dla samochodów osobowych

Rozwiązanie wypróbowane w warszta-
tach samochodowych i na stacjach obsługi 
pojazdów.Łatwość montażu pozwala na 
samodzielną instalację zestawu w każdym 
warsztacie.

Zestawy odciągowe wyposażone są w prze-
wody o różnych długościach i średnicach,co 
umożliwia dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb.

Komplet stanowią następujące elementy:
wentylator, mocowanie ścienne, wyłącznik silnika wentylatora z bezpiecznikiem, przewód 
odciągowy, ssawka, uchwyt ścienny

Nr. kat. Opis €
96 150 300 Pojedynczy zestaw dla sam. osob. z przewodem Ø 75 mm, o 

długości 5,0 m, oraz ssawką Ø 75 mm 1.225,00
96 150 301 Pojedynczy zestaw dla sam. osob.z przewodem Ø 100 mm, o 

długości 5,0 m, oraz ssawką Ø 100 mm 1.268,00
96 150 302 Pojedynczy zestaw dla sam. osob.z przewodem Ø 75 mm, o 

długości 7,5 m, oraz ssawką Ø 75 mm 1.342,00
96 150 303 Pojedynczy zestaw dla sam. osob.z przewodem Ø 100 mm, o 

długości 7,5 m, oraz ssawką Ø 100 mm 1.393,00
96 151 300 Pojedynczy zestaw dla sam.cięż.z przewodem Ø 150 mm o 

długości 5,0 m oraz ssawką Ø 150 mm 1.406,00
96 151 301 Pojedynczy zestaw dla sam.cięż.z przewodem Ø 150 mm o 

długości 7,5 m oraz ssawką Ø 150 mm 1.566,00

Podwójny zestaw dla samochodów osobowych

Również zestawy podwójne dostępne są w 6 wariantach. Odciągnięte spaliny 
samochodowe zostają bezpośrednio z wentylatora, poprzez zestaw odprowadzający 
powietrze,wydalone na zewnątrz. Na indywidualne zamówienie dostępne są ponadto 
inne możliwe elementy odciągowe oraz osprzęt.

Komplet stanowią następujące elementy:
wentylator, mocowanie ścienne, wyłącznik silnika wentylatora z bezpiecznikiem, 2 prze-
wody odciągowe, 2 ssawki, 2 uchwyty ścienne.

Nr. kat. Opis €
96 152 300 Podwójny zestaw dla sam. osob. z 2 przewodami Ø 75 mm,o dł. 

5,0 m, oraz 2 ssawkami Ø 75 mm 1.688,00
96 152 301 Podwójny zestaw dla sam.osob.z 2 przewodami Ø 100 mm, o dł. 

5,0 m, oraz 2 ssawkami Ø 100 mm 1.919,00
96 152 302 Podwójny zestaw dla sam.osob.z 2 przewodami Ø 75 mm, o dł. 7,5 

m, oraz 2 ssawkami Ø 75 mm 1.913,00
96 152 303 Podwójny zestaw dla sam.osob.z 2 przewodami Ø 100 mm, o dł. 

7,5 m, oraz 2 ssawkami Ø 100 mm 2.169,00
96 153 300 Podwójny zestaw dla sam.cięż.z 2 przewodami Ø 150 mm o 

długości 5,0 m oraz 2 ssawkami Ø 150 mm 1.938,00
96 153 301 Podwójny zestaw dla sam.cięż.z 2 przewodami Ø 150 mm o 

długości 7,5 m oraz 2 ssawkami Ø 150 mm 2.260,00

Pojedyncze zestawy dla samochodów osobowych
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Odciągi spalin na stanowiskach pomiarowych, stacjonarne

Na stanowiskach pomiarowych, 
w związku z próbami przy pełnym 
obciążeniu samochodów, wydzielane 
są szczególnie duże ilości spalin.
Odciągi spalin na stanowiskach po-
miarowych produkowane przez firmę 
KEMPER zapewniają przez cały czas 
czyste powietrze na stanowisku pracy.

Komplet stanowią następujące elementy:
wentylator, mocowanie ścienne, wyłącznik silnika wentylatora z bezpiecznikiem, przewód 
odciągowy, statyw z ssawką lejkową, wysokość regulowana od 60 do 550 mm, elementy 
łączące i mocujące

Nr. kat. Opis €
96 160 100 Zestaw na stanowiska pomiarowe dla sam.osob. wentylator:2 000 

m³/h · 0,75 kW - 3 x 400 V / 50 Hz, przewód Ø 150 mm o dł.7,5 m 
oraz ssawka lejkowa 1.643,00

96 160 200 Zestaw na stanowiska pomiarowe dla sam. cięż. wentylator:3 000 
m³/h · 1,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz, przewód Ø 200 mm o dł.7,5 m 
oraz ssawka lejkowa 2.393,00

96 160 500 Zestaw na stanowiska pomiarowe dla sam.osob. jezdny, wentyla-
tor.: 2 000 m³/h · 0,75 kW - 3 x 400 V / 50 Hz, przewód Ø 150 mm 
o dł. 7,5 m oraz ssawka lejkowa 1.707,00

Zestaw odprowadzający powietrze do zestawów stacjonarnych

złożony z:
giętkiego przewodu aluminiowego Ø 160 mm o długości 1,25 m rozciąganego do max. 
5,0 m, wylotu powietrza z kratką zabezpieczającą, złączki

Nr. kat. Opis €
96 160 101 Zestaw odprowadzający powietrze do zestawów stacjonarnych, Ø 

160 mm 193,60
96 160 201 Zestaw odprowadzający powietrze do zestawów stacjonarnych, Ø 

250 mm 266,20

Stacjonarne odciągi spalin na stanowiskach pomiarowych
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Odciągi bębnowe z napędem silnikowym i wentylatorem

W warsztatach o dużej wysokości najlepiej sprawdzają się bębnowe odciągi spalin z 
napędem silnikowym.

KEMPER-odciągi bębnowe oferowane są ze specjalnymi przewodami odciągowymi 
(odporność temperaturowa do + 150 ˚C), o różnych długościach i średnicach. Przy 
szczególnie wysokich temperaturach stosowane mogą być na życzenie klienta, wysoko-
temperaturowe przewody o podwyższonej odporności.

Najwyższy komfort obsługi zapewniają wiszące wyłączniki lub zdalne sterowanie.

Wszystkie odciągi bębnowe - KEMPER mogą współpracować z pojedynczym lub cen-
tralnym wentylatorem.

Komplet stanowią następujące elementy:
bęben odciągowy z napędem silnikowym, wyłącznik wiszący Typ 94 210, przewód 
odciągowy, ssawka zestaw przyłączeniowy

Nr. kat. Opis €
96 600 300 Bębnowe odciągi spalin z napędem silnikowym, Ø 100 mm, 7,5 m 1.947,00
96 600 301 Bębnowe odciągi spalin z napędem silnikowym, Ø 125 mm, 7,5 m 2.028,00
96 600 302 Bębnowe odciągi spalin z napędem silnikowym, Ø 150 mm, 7,5 m 2.172,00

Odciągi bębnowe z napędem silnikowym i wentylatorem
Komplet stanowią następujące elementy:
bęben odciągowy z napędem silnikowym, wyłącznik wiszący Typ 94 210, wentylator, 
przewód odciągowy, ssawka zestaw przyłączeniowy

Nr. kat. Opis €
96 600 400 Odciąg bębnowy z napędem silnikowym z przewodem Ø 100 mm,o 

dł.7,5 m oraz ssawką Ø 100 mm 2.605,00
96 600 401 Odciąg bębnowy z napędem silnikowym z przewodem Ø125 mm,o 

dł.7,5 m oraz ssawką Ø 125 mm 2.688,00
96 600 402 Odciąg bębnowy z napędem silnikowym,z przewodem Ø 150 mm,o 

dł.7,5 m oraz ssawką Ø 150 mm 2.767,00

Wyłączniki wiszące
do obsługi silnika napędowego bębna lub dodatkowo do włączania i wyłączania silnika 
wentylatora, wraz z kablem przyłączeniowym.

Nr. kat. Opis €
94 212 Wyłączniki wiszące, osobne przyciski: góra/dół, włącz/wyłącz 291,20

Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie do włączania i wyłączania silnika napędu bębna lub dodatkowo do 
włączania i wyłączania wentylatora składające się z: nadajnika i odbiornika wraz z bateri-
ami zasilającymi.

Nr. kat. Opis €
94 216 100 Zdalne sterowanie włącza i wyłącza automatycznie wentylator 872,40

Odciągi bębnowe z napędem silnikowym i wentylatorem
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Odciągi bębnowe z mechanizmem sprężynowym i wentylatorem

W warsztatach o średniej wysokości najlepiej 
sprawdzyją się bębnowe odciągi spalin z 
mechanizmem sprężynowym.

W zależności od lokalnych uwarunkowań 
odciąg spalin może odbywać się z jednego 
lub kilku stanowisk pracy. Przewód ociągowy 
znajduje się na wysokości umożliwiającej 
dosięgnięcie go i łatwe ściągnięcie w wybrane 
położenie.

Mechanizm zapadkowy zapobiega samo-
czynnemu obracaniu się bębna, natomiast 
poprzez krótkie pociągnięcie zwolniona zosta-
je blokada i mechanizm sprężynowy zwija 
przewód odciągowy.

Komplet stanowią następujące elementy:
Bęben odciągowy z mechanizmem sprężynowym, przewód odciągowy, ssawka, zestaw 
przyłączeniowy

Nr. kat. Opis €
96 700 300 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 100 mm o długości 

7,5 m oraz ssawką Ø 100 mm 1.297,00
96 700 301 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 125 mm o długości 

5,0 m oraz ssawką Ø 125 mm 1.225,00
96 700 302 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 150 mm o długości 

5,0 m oraz ssawką Ø 150 mm 1.289,00

Odciągi bębnowe z mechanizmem sprężynowym i wentylatorem 
Komplet stanowią następujące elementy:
Bęben odciągowy z mechanizmem sprężynowym, wentylator (2.000 m³/h, Motor: 0,75 
kW - 3 x 400 V / 50 Hz), przewód odciągowy, ssawka, zestaw przyłączeniowy  

Nr. kat. Opis €
96 700 400 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 100 mm o długości 

7,5 m oraz ssawką Ø 100 mm 1.976,00
96 700 401 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 125 mm o długości 

5,0 m oraz ssawką Ø 125 mm 1.905,00
96 700 402 Odciąg bębnowy, sprężynowy, z przewodem Ø 150 mm o długości 

5,0 m oraz ssawką Ø 150 mm 1.969,00

Odciągi bębnowe z mechanizmem sprężynowym
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Kanały odciągowe - kompletne zestawy

Kanał odciągowy -KEMPER jest idealnym 
rozwiązaniem w warsztatach o często 
zmieniających się stanowiskach pracy lub 
stacjach obsługi pojazdów, gdzie samochody 
poruszają się wzdłuż lini prostej,a przewód 
i wózek odciągowy przemieszczają się za 
pojazdem.

Wózek odciągowy można łatwo przesunąć 
ręcznie w wybrane położenie, co znacznie 
poszerza zasięg obejmowany przewodem 
odciągowym. Kanał odciągowy -KEMPER 
wykonany jest z odlewu aluminiowego,a 
oferowane długości to:3 m i 6 m. Możliwe jest 
łączenie kilku odciągów kanału i wyposażenie 
go w dowolną ilość wózków odciągowych.

Kanał może być montowany do sufitu lub 
na ścianie. Poza kompletnymi zestawami 
dostępne są również poszczególne elemen-
ty składowe,z których bardzo łatwo można 
skompletować dowolny układ.

W ten sposób,gwarantując znaną jakość firmy 
KEMPER, zapewniamy optymalne i czyste 
rozwiązanie.

Przekrój kanału wynosi 390 cm², co 
odpowiada przekrojowi rury o średnicy 
224 mm. Przy prędkości przepływu po-
wietrza równej 18 m/s uzyskać można 
maksymalną wydajność 2 600 m³/h.

Komplet stanowią następujące elementy:
Kanał odciągowy, wentylator, wyłącznik silnika wentylatora z bezpiecznikiem, wózek 
odciągowy, przewódodciągowy, uchwyt standardowy, ssawka, elementy łączące i 
mocujące

Nr. kat. Opis €
97 500 101 Wentylator: 2 200 m³/h Silnik: 1,1 kW, 3 x 400 V / 50 HzKanał 

odciągowy o dł. 6 m, i przekroju 390 cm², z 1 wózkiem 
odciągowym, przewodem Ø 100 mm, o dł. 7,5 m, i ssawką Ø 100 
mm 2.401,00

97 500 104 Wentylator: 2 200 m³/h Silnik: 1,1 kW, 3 x 400 V / 50 HzKanał 
odciągowy o dł.12 m, i przekroju 390 cm², z 2 wózkami odciągowymi, 
2 przewodami Ø 100 mm, o dł. 7,5 m, i 2 ssawkami Ø 100 mm 4.171,00

97 500 201 Wentylator: 3 000 m³/h Silnik: 1,5 kW 3 x 400 V / 50 HzKanał 
odciągowy o dł. 6 m, i przekroju 390 cm², z 1 wózkiem 
odciągowym,przewodem Ø 150 mm, o dł. 7,5 m, i ssawką Ø 150 mm 3.182,00

97 500 204 Wentylator: 3 000 m³/h Silnik: 1,5 kW 3 x 400 V / 50 HzKanał 
odciągowy o dł. 12 m, i przekroju 390 cm², z 2 wózkami 
odciągowymi, 2 przewodami Ø 150 mm, o dł. 7,5 m, i 2 ssawkami Ø 
150 mm 4.813,00

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie ofertowe

Kanały odciągowe - kompletne zestawy
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Kanały odciągowe - elementy składowe

Kanały odciągowe
- wraz z uszczelnieniem
- z odlewu aluminiowego

Nr. kat. Opis €
97 200 135 Kanał odciągowy, długość 3 m 417,10
97 200 132 Kanały odciągowe, długość 6,0 m 834,30

Wózek odciągowy
- wraz z elementem przyłączeniowym przewodu odciągowego  

Nr. kat. Opis €
97 300 105 Wózek odciągowy, dla przewodu odciągowego, Ø 65 mm 398,10
97 300 104 Wózek odciągowy, dla przewodu odciągowego Ø 75 mm 398,10
97 300 103 Wózek odciągowy, dla przewodu odciągowego Ø 100 mm 398,10
97 300 102 Wózek odciągowy dla przewodu odciągowego, Ø 125 mm 398,10
97 300 101 Wózek odciągowy dla przewodu odciągowego, Ø 150 mm 398,10

Wentylatory serii M

Nr. kat. Opis €
92 104 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 400 V · 50 Hz · 23 kg 691,70
92 104 100 2.200 m³/h · 1,10 kW · 3 x 400 V · 50 Hz · 24 kg 849,70

Wentylatory serii H

Nr. kat. Opis €
92 215 3.000 m³/h · 1,50 kW · 3 x 400 V · 50 Hz · 36 kg 1.634,00

Elementy przyłączeniowe
- do przyłączenia wentylatora lub rurociągu

Nr. kat. Opis €
97 200 152 Pokrywa do wentylatora, Ø 160 mm 57,10
97 200 151 Ø 250 mm,dla czołowo przyłączonego rurociągu 60,60
97 200 156 Ø 160 mm,dla prostopadle przyłączonego wentylatora lub 

rurociągu 93,80
97 200 157 Ø 250 mm,dla poziomo przyłączonego rurociągu 96,30

Regulator balansowy
- do podtrzymania przewodu odciągowego  

Nr. kat. Opis €
97 200 180 z liniową siłą wyciągu, mechanizmem zapadkowym, 8,0 m liną, 

udźwig 6,5 -11 kg 673,80
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Kanały odciągowe - elementy składowe

Zawieszenie sufitowe
- do zawieszenia kanału odciągowego na suficie  

Nr. kat. Opis €
97 200 172 Zawieszenie o długości 500 mm 74,90
97 200 174 Zawieszenie o długości 1000 mm 80,80
97 200 175 Zawieszenie o długości 1500 mm 86,70

Mocowanie ścienne
- do zawieszenia kanału odciągowego na ścianie 

Nr. kat. Opis €
97 200 159 Zasięg 400 mm 52,30
97 200 158 Zasięg 600 mm 63,00
97 200 160 Zasięg 800 mm 71,30
97 200 161 Zasięg 1000 mm 82,10

Osprzęt kanałów odciągowych

Nr. kat. Opis €
97 200 100 Uchwyt sufitowy 16,70
97 200 150 Zaślepka kanału odciągowego 20,30
97 200 153 Łącznik elementów kanału 22,60
97 200 162 Zestaw elementów oporowych dla wózków 12,00
97 200 179 Standardowy uchwyt przewodu odciągowego 16,70
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Przewody odciągowe

Przewody odciągowe - KEMPER pro-
dukowane są z lekkich, giętkich włókien 
poliestrowych pokrytych powłoką TPK. 
Są one odporne na szkodliwe działanie 
oleju, tłuszczu, rozpuszczalników oraz 
temperatury do +150 ˚C (chwilowo do 
+170 ˚C).

Przewody odciągowe - KEMPER ofero-
wane są w długościach standardowych 
2,5 m do 10 m oraz na specjalne 
życzenie do 20 m.
Przeznaczone są głównie do odciągów 
spalin samochodowych KEMPER.

Nr. kat. Opis €
114 0246 Ø 75 mm, dł. 2,5 m 104,60
114 0247 Ø 75 mm, dł. 5,0 m 209,10
114 0248 Ø 75 mm, d³. 7,5 m 313,80
114 0249 Ø 75 mm, dł. 10,0 m 418,30
114 0250 Ø 100 mm, dł. 2,5 m 122,40
114 0251 Ø 100 mm, dł. 5,0 m 243,70
114 0252 Ø 100 mm, dł. 7,5 m 366,10
114 0253 Ø 100 mm, dł. 10,0 m 487,30
114 0254 Ø 125 mm, dł. 2,5 m 141,40
114 0255 Ø 125 mm, dł. 5,0 m 282,90
114 0256 Ø 125 mm, dł. 7,5 m 423,10
114 0257 Ø 125 mm, dł. 10,0 m 564,50
114 0258 Ø 150 mm, dł. 2,5 m 164,00
114 0259 Ø 150 mm, dł. 5,0 m 326,80
114 0260 Ø 150 mm, dł. 7,5 m 490,90
114 0261 Ø 150 mm, dł. 10,0 m 654,80

Wysokotemperaturowe przewody 
odciągowe -KEMPER wykonane są 
ze specjalnie powlekanych warstwą 
ochronną,wysokotemperaturowych 
włókien i zewnętrzną spiralą ochronną 
z nierdzewnej ocynkowanej stali. Są 
one odporne na działanie temperatury 
do +300 °C (krótkotrwale do +350 °C)
i przeznaczone są głównie do spalin 
silników wysokoprężnych oraz innych 
spalin o szczególnie wysokich tempe-
raturach. Przewody te oferowane są w 
długościach standardowych 2,5 do 10 m 
i średnicach 75 do 200 mm.  

Nr. kat. Opis €
114 0262 Ø 75 mm, dł. 2,5 m 272,50
114 0263 Ø 75 mm, dł. 5,0 m 545,00
114 0264 Ø 75 mm, dł. 7,5 m 817,40
114 0265 Ø 75 mm, dł. 10,0 m 1.090,00
114 0266 Ø 100 mm, dł. 2,5 m 320,30
114 0267 Ø 100 mm, dł. 5,0 m 640,60
114 0268 Ø 100 mm, dł. 7,5 m 961,00
114 0269 Ø 100 mm, dł. 10,0 m 1.281,00
114 0270 Ø 125 mm, dł. 2,5 m 410,80
114 0271 Ø 125 mm, dł. 5,0 m 821,60
114 0272 Ø 125 mm, dł. 7,5 m 1.232,00
114 0273 Ø 125 mm, dł. 10,0 m 1.643,00
114 0274 Ø 150 mm, dł. 2,5 m 484,60
114 0275 Ø 150 mm, dł. 5,0 m 969,30
114 0276 Ø 150 mm, dł. 7,5 m 1.454,00
114 0277 Ø 150 mm, dł. 10,0 m 1.939,00
114 0278 Ø 200 mm, dł. 2,50 m 691,60
114 0279 Ø 200 mm, dł. 5,0 m 1.383,00
114 0280 Ø 200 mm, dł. 7,5 m 2.075,00
114 0281 Ø 200 mm, dł. 10,0 m 2.766,00

Przewody odciągowe
wraz z opaskami zaciskowymi

Wysokotemperaturowe przewody odciągowe
wraz z opaskami zaciskowymi
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Ssawki odciągowe

Statyw z ssawką lejkową dla samochodów osobowych
- wysokość regulowana od 60 do 550 mm 

Nr. kat. Opis €
96 160 100 01 Dla przewodów o œrednicy 150 mm 255,50
96 160 200 01 Dla przewodów o œrednicy 200 mm 277,00

Ssawki gumowe
- nakładane bezpośrednio na pojedynczą rurę wydechową samochodów ciężarowych 

Nr. kat. Opis €
23 332 Otwór ssący Ø 150 mm,dla przewodów o średnicy Ø 75 mm 133,10
23 333 Otwór ssący Ø 150 mm,dla przewodów o średnicy Ø 100 mm 181,90

Ssawki metalowe
- ze sprężynową zamykaną pokrywą i otworem do wprowadzania sondy 

Nr. kat. Opis €
96 205 Dla przewodów o średnicy Ø 65 mm 73,70
96 200 Dla przewodów o średnicy Ø 75 mm 85,60
96 201 Dla przewodów o średnicy Ø 100 mm 99,80
96 204 Dla przewodów o średnicy Ø 125 mm 103,40
96 206 Dla przewodów o średnicy Ø 150 mm 121,30

Ssawki metalowe
- ze sprężynową zamykaną pokrywą i otworem do wprowadzania sondy 

Nr. kat. Opis €
96 202 Otwór ssący Ø 125 mm,dla przewodów o średnicy Ø 100 mm 134,40

96 203 Otwór ssący Ø 150 mm,dla przewodów o średnicy Ø 100 mm 140,30

Ssawki gumowe z kleszczami zaciskowymi
- jako otwarte połączenie pomiędzy rurą wydechową i przewodem odciągowym  

Nr. kat. Opis €
23 320 Otwór ssący Ø 130 mm,dla przewodów o średnicy Ø 75 mm 211,60
23 321 Otwór ssący Ø 160 mm,dla przewodów o średnicy Ø 100 mm 250,70
23 322 Otwór ssący Ø 160 x 240 mm,dla przewodów o średnicy Ø 125 mm 294,70
23 323 Otwór ssący Ø 160 x 240 mm,dla przewodów o średnicy Ø 150 mm 310,20
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Ścianki spawalnicze ochronne z zasłonami spawalniczymi

1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową
Lekka konstrukcja rurowa (rura okrągła) pokryta jest niebieską, epoksydową powłoką 
proszkową. Folia o grub. 0,4 mm została napięta pomiędzy górnym a dolnym elementem 
konstrukcyjnym.

Kompletny zestaw montażowy: 
szerokość: 1,45 m, wysokość: 1,90 m (wolna przestrzeń od podłoża 100 mm), dł stopy: 
600 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 301 1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową, S9, ciemnoziel., 

matową, wg DIN EN 1598 116,50
70 600 302 1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową, S4, 

jasnozieloną, wg DIN EN 1598 116,50
70 600 304 1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową, czerwoną, wg 

DIN EN 1598 116,50
70 600 303 1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową, S0, 

przeźroczystą 116,50

1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową
Stabilna konstrukcja rurowa (rura czworokątna) pokryta jest niebieską, epoksydową 
powłoką proszkową. Zasłona o grub. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych 
haczyków na górnej rurce.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 2,10 m, wysokość: 1,83 m, wolna przestrzeń od podłoża: 165 mm
Z wyposażeniem dodatkowym zestawem kół jezdnych: wysokość: 1,92 m, wolna 
przestrzeń od podłoża: 250 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 500 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S9, ciemnoziel., matową, 

wg DIN EN 1598 311,40
70 600 503 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S4, jasnozieloną, wg 

DIN EN 1598 311,40
70 600 501 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, czerwoną, wg DIN EN 

1598 311,40
70 600 502 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S0, przeźroczystą 311,40
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatko-

we: zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30

3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową
Stabilna konstrukcja rurowa (rura czworokątna) pokryta jest niebieską, epoksydową 
powłoką proszkową. Zasłona o grub. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych 
haczyków na górnej rurce.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 3,80 m (część środkowa 2,10 m + 2 odchylne ramiona á 0,85 m),
wysokość: 1,83 m, wolna przestrzeń od podłoża: 165 mm
Z wyposażeniem dodatkowym zestawem kół jezdnych: wysokość: 1,92 m, wolna 
przestrzeń od podłoża: 250 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 550 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S9, ciemnoziel., matową, 

wg DIN EN 1598 353,00
70 600 560 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S4, jasnozieloną, 

matową, wg DIN EN 1598 353,00
70 600 551 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, czerwoną, wg DIN EN 

1598 353,00
70 600 552 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, S0, przeźroczystą, wg 

DIN EN 1598 353,00
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatko-

we: zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30
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1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową
Stabilna konstrukcja rurowa (rura czworokątna) pokryta jest niebieską, epoksydową 
powłoką proszkową. Lamele o grubości 1 mm i szerokości 570 mm są umocowane za 
pomocą metalowych haczyków na górnej rurce.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 2,10 m, wysokość: 1,83 m, wolna przestrzeń od podłoża: 165 mm Z 
wyposażeniem dodatkowym zestawem kół jezdnych: wysokość: 1,92 m,wolna przestrzeń 
od podłoża: 250  mm
Nr. kat. Opis €
70 600 701 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, S9, ciemnoziel., 

matową, wg DIN EN 1598 341,00
70 600 708 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, S4, jasnozieloną, 

matową, wg DIN EN 1598 370,54
70 600 702 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, czerwoną, wg DIN EN 

1598 341,00
70 600 703 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, S0, przeźroczystą 341,00
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatkowe: 

zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30

3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową
Stabilna konstrukcja rurowa (rura czworokątna) pokryta jest niebieską, epoksydową 
powłoką proszkową. Lamele o grubości 1 mm i szerokości 570 mm są umocowane za 
pomocą metalowych haczyków na górnej rurce.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 3,80 m (część środkowa 2,10 m + 2 ramiona odchylne á 0,85 m) wysokość: 
1,83 m, wolna przestrzeń od podłoża: 165 mm Z wyposażeniem dodatkowym zestawem 
kół jezdnych: wysokość: 1,92 m, wolna przestrzeń od podłoża: 250 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 664 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, S9, ciemnoziel., 

matową, wg DIN EN 1598 407,60
70 600 665 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, czerwoną, wg DIN EN 

1598 407,60
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatkowe: 

zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30

Ścianki spawalnicze ochronne z zasłonami lamelowymi
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Ściany ochronne z lamelami

1-częściowa ścianka ochronna z lamelami
Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską, epoksydową powłoką proszkową. 
Lamele zamocowane są na górnej rurce przy pomocy składanego mocowania KEMPER 
i elementów dystansowych.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 2,10 m, wysokość: 1,83 m (wolna przestrzeń od podłoża 470 mm). Z 
wyposażeniem dodatkowym zestawem kół jezdnych: wysokość: 1,92 m, wolna 
przestrzeń od podłoża: 555 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 600 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S9, ciemnoziel., matowymi 300 

x 2 mm, wg DIN EN 1598 406,50
70 600 601 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S9, ciemnoziel., matowymi 300 

x 3 mm, wg DIN EN 1598 431,40
70 600 602 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, czerwonymi 300 x 2 mm, wg 

DIN EN 1598 406,50
70 600 603 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, czerwonymi 300 x 3 mm, wg 

DIN EN 1598 431,40
70 600 604 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S0, przeźroczystymi, 300 x 2 

mm 406,50
70 600 605 1-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S0, przeźroczystymi, 300 x 3 

mm 431,40
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatko-

we: zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30

3-częściowa ścianka ochronna z lamelami
Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską, epoksydową powłoką proszkową. 
Lamele zamocowane są na górnej rurce przy pomocy składanego mocowania KEMPER 
i elementów dystansowych.

Kompletny zestaw montażowy:
szerokość: 3,80 m (część środkowa 2,10 m + 2 ramiona odchylne á 0,85 m), wysokość: 
1,83 m (wolna przestrzeń od podłoża 470 mm). Z wyposażeniem dodatkowym zestawem 
kół jezdnych: wysokość: 1,92 m, wolna przestrzeń od podłoża: 555 mm
Nr. kat. Opis €
70 600 650 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S9, ciemnoziel., matowymi 300 

x 2 mm, wg DIN EN 1598 495,60
70 600 651 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S9, ciemnoziel., matowymi 300 

x 3 mm, wg DIN EN 1598 546,70
70 600 652 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, czerwonymi 300 x 2 mm, wg 

DIN EN 1598 495,60
70 600 653 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, czerwonymi 300 x 3 mm, wg 

DIN EN 1598 546,70
70 600 654 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S0, przeźroczystymi, 300 x 2 

mm 495,60
70 600 655 3-częściowa ścianka ochronna z lamelami, S0, przeźroczystymi, 300 x 3 

mm 546,70
70 600 699 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatko-

we: zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe 33,30
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Odchylna nawijarka linowa dla zasłon

Przeznaczona jest dla zasłon do szerokości 8,0 m. Zasłona zawieszona jest na napiętej 
linie. Po przesunięciu zasłony w stronę nawijarki i odczepieniu linki zostaje ona samo-
czynnie zwinięta, a krótkie ramię z zasłoną można odchylić w bok.
Nr. kat. Opis €
70 110 101 Odchylna nawijarka linowa dla zasłon, 13,00 kg 450,40
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Spawalnicze koce ochronne do 600 °C
Sprawdzone przeciw iskrom spawalniczym, odpryskom, iskrom ze szlifowania. Tkanina 
z włókna szklanego, jednostronnie pokryta aluminium, szara. Długotrwałe obciążenie do 
500 °C, krótkotrwałe - do 600 °C

Poduszki spawalnicze
Jako ochrona kolan przed gorącymi materiałami.
Chronią przed temperaturą od 200 °C do 1.300 °C
Wielkość poduszki: 400 x 400 mm

Spawalnicze koce ochronne do 850 °C
Sprawdzone przeciw iskrom spawalniczym, odpryskom, iskrom ze szlifowania. Tkanina 
z włókna szklanego, obustronnie pokryta tworzywem odpornym na wysoką temperaturę. 
Odporna na uszkodzenia mechaniczne. Długotrwałe obciążenie do 750 °C, krótkotrwałe 
- do 850 °C

Spawalnicze koce ochronne do 1.150 °C
Sprawdzone przeciw iskrom spawalniczym, kropelkom, iskrom ze szlifowania. Tkanina 
z włókna szklaneгo, obustronnie pokryta tworzywem odpornym na wysoką temperaturę. 
Odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dłuгotrwałe obciążenie do 900 °C, krótkotrwałe 
- do 1.150 °C

Spawalnicze koce ochronne do 1.300 °C
Sprawdzone przeciw iskrom spawalniczym, kropelkom, odpryskom żużlowym. Tkanina z 
włókna silikatoweгo, obustronnie pokryta tworzywem odpornym na wysoką temperaturę. 
Elastyczna i miękka. Dłuгotrwałe obciążenie do 1.100 °C, krótkotrwałe - do 1.300 °C

Nr. kat. Wymiary €
70 120 200 1.000 x 1.000 mm x 0.7 23,50
70 120 210 2.000 x 1.000 mm x 0.7 37,30
70 120 220 2.000 x 2.000 mm x 0.7 75,60
70 120 230 3.000 x 2.000 mm x 0.7 108,20

Nr. kat. Wymiary Temperatura €
70 140 100 400 x 40 x 400 mm do 200 °C 51,70
70 140 110 400 x 40 x 400 mm do 600 °C 75,60
70 140 120 400 x 40 x 400 mm do 850 °C 122,40
70 140 130 400 x 40 x 400 mm do 1.150 °C 190,10
70 140 140 400 x 40 x 400 mm do 1.300 °C 220,50

Nr. kat. Wymiary €
70 125 200 1.000 x 1.000 mm x 2 36,80
70 125 210 2.000 x 1.000 mm x 2 63,00
70 125 220 2.000 x 2.000 mm x 2 122,40
70 125 230 3.000 x 2.000 mm x 2 178,40

Nr. kat. Wymiary €
70 130 200 450 x 450 mm x 1.8 21,20
70 130 210 1.000 x 1.000 mm x 1.8 49,90
70 130 220 2.000 x 1.000 mm x 1.8 90,30
70 130 230 2.000 x 2.000 mm x 1.8 190,10
70 130 240 3.000 x 2.000 mm x 1.8 261,50

Nr. kat. Wymiary €
70 135 200 1.000 x 900 mm x 2 54,70
70 135 210 2.000 x 900 mm x 2 95,10
70 135 220 3.000 x 900 mm x 2 145,10
70 135 230 2.000 x 1.800 mm x 2 202,10
70 135 240 3.000 x 1.800 mm x 2 285,30

Spawalnicze koce ochronne | Poduszki spawalnicze
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KEMPER Mini-Weldmaster
Urządzenie odciągowe z wymiennym wkładem filtracyjnym

Mini-Weldmaster to lekkie, przenośne, wysokopróżniowe
urządzenie odciągowo-filtracyjne. Nadaje się szczególnie do
odciągania dymów spawalniczych w często zmienianych lub
ciasnych miejscach.

Przewody odciągowe o średnicy 45 mm zapewniają
możliwość zastosowania również w miejscach trudno
dostępnych.

Do dwóch króćców można przyłączyć rozmaite dysze lub
maski spawalnicze z odciągiem. Urządzenie to nadaje się
również do podłączenia do niego, dwóch pistoletów
spawalniczych, ze zintegrowanym systemem odciągu dymów.
Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że punkt wychwytywania
dymów nie musi być przemieszczany, więc zawsze jest
optymalny.

Urządzenie wyposażone jest w filtr dwustopniowy.
Dodatkowo można zastosować filtr gazów (z węglem
aktywnym). Czyszczenie filtrów nie jest konieczne.
Gromadzące się odfiltrowane pyły powodują, że po każdym
dłuższym okresie użytkowania, około jeden do dwóch razy
w roku, zestaw filtrów powinien być wymieniony. Wbudowany
system nadzoru pokazuje kiedy wymiana filtra jest konieczna.

Poza tym system sterowania pozwala na podłączenie
automatyki Start/Stop tak, która załącza filtr wraz z
rozpoczęciem procesu spawania. Odsysanie działa tylko
wówczas, gdy jest to konieczne.

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0034 Mata filtra wstępnego (zestaw po 10 szt.) 42,70
109 0009 Filtr główny 133,10
109 0008 Filtr z węgla aktywnego 267,40

Dane techniczne
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Wydajność ssania: 340 m³/h 270 m³/h
Moc silnika: 1,6 kW 1,1 kW
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Stopień oczyszczania: 99,9 %, Kategorie użytkowania M
Ciężar: 39,0 kg 49,0 kg
Wymiary: 340 x 450 x 660 mm

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
91 730 Mini-Weldmaster

1,6 kW · 1 x 230 V / 50 Hz, 2 x Ø 45 mm 1.522,00
91 730 100 Mini-Weldmaster

1,1 kW · 3 x 400 V / 50 Hz, 2 x Ø 45 mm 3.042,00
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Niezwykle lekki, uniwersalny i o dużej wydajności.

To tylko kilka zalet tych małych o dużej mocy, urządzeń.
Dwie silne turbiny zapewniają doskonałą wydajność ssania
oraz wysokie ciśnienie statyczne. Minimalny ciężar powoduje,
że jest on uniwersalnym rozwiązaniem spełniającym wiele
różnych wymagań.

Wkład filtracyjny KemTex® z membraną ePTFE zapewnia
filtrację niezwykle drobnych pyłów, nawet mniejszych niż
0,1 μm. Tylko to rzeczywiście zabezpiecza nas przed
szkodliwymi pyłami. Dlatego też to urządzenie jest
odpowiednie do wychwytywania pyłów przenikających przez
pęcherzyki płucne. Przewaga filtracji powierzchniowej polega
na tym, że wkład filtracyjny daje się oczyścić.
W przypadku KEMPER Dusty wykonuje się to ręcznie, jak
tylko urządzenie zasygnalizuje konieczność czyszczenia.
Zebrany pył można po prostu usunąć z dolnej części
urządzenia.

Do dwóch króćców tego urządzenia odciągowo-filtracyjnego
można przyłączyć rozmaite dysze, uchwyty spawalnicze
z dyszą ssącą lub miniaturowe ramiona odciągowe
z bogatego zestawu wyposażenia pomocniczego.
Wydajność ssania można bezstopniowo regulować
elektronicznie.

KEMPER Dusty
z wkładem nabojowym do samooczyszczenia

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
63 100 KEMPER Dusty 1,6 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 1.165,00

Dane techniczne
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Wydajność ssania: 340 m³/h
Moc silnika: 1,6 kW
Poziom hałasu: 74 dB(A)
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Ciężar: 21,0 kg
Wymiary: 300 x 300 x 690 mm

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0432 1,35 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 119,00

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana
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Części zamienne

Ruchoma podstawa
Nr. kat. Opis €
91 750 200 Podstawa na kółkach dla filtra Mini-Weldmaster, agregatu ssąco 

filtrującego
włącznie z 4 kółkami przegubowymi z hamulcami 102,90

Wąż ssący
Nr. kat. Opis €
93 070 004 Przewód odciągowy Ø 45 mm, długość 2,5 m 57,10
93 070 005 Przewód odciągowy Ø 45 mm, długość 5,0 m 112,80
93 070 006 Przewód odciągowy Ø 45 mm, długość 10,0 m 218,70

Dysza szczelinowa
Nr. kat. Opis €
232 0008 Dysza szczelinowa, szerokość 300 mm, na magnesie 136,70
232 0009 Dysza szczelinowa, szerokość 600 mm, na magnesie 147,40

Dysza lejkowa
Nr. kat. Opis €
232 0010 Dysza lejkowa, elastyczna, na magnesie 145,10

Króciec przyłączeniowy do uchwytu spawalniczego
Do połączenia z przewodem odciągowym Ø 45 mm
Nr. kat. Opis €
106 0071 Adapter 42 - 44 mm 8,30
106 0104 Adapter 39 - 42 mm 8,30
106 0084 Adapter 30 - 38 mm 8,30
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Części zamienne

Mini-ramię odciągowe
Nr. kat. Opis €
91 350 Mini-ramię odciągowe z klapką blokującą, Ø 50 mm, długość 740 

mm (bez ssawki), przechylne na wszystkie strony, z rur aluminiowych 
oksydowanych, przeguby ze wzmocnionego tworzywa, włącznie ze 
standardowym mocowaniem.
Inne średnice – na zapytanie 252,00

Konsola mocująca
Nr. kat. Opis €
93 008 001 Konsola do montażu ramion odciągowych na stole włącznie z 

dwoma zaciskami 50,90
93 008 002 Konsola do montażu ramion odciągowych na ścianie włącznie 

z dwoma kołkami i śrubami 37,10

Dysza szczelinowa
Nr. kat. Opis €
232 0002 Dysza szczelinowa, szerokość 200 mm 62,90

Dysza rurowa
Nr. kat. Opis €
232 0004 Dysza rurowa, Ø 50 mm 21,80

Ssawka z plexi
Nr. kat. Opis €
232 0005 Ssawka z plexi, 245 x 220 mm 78,30

Dysza lejkowa, okrągła
Nr. kat. Opis €
232 0006 Dysza lejkowa, okrągła, otwór ssący Ø 210 mm 73,50
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Podstawowe urządzenie do uniwersalnych zastosowań na
ruchomych stanowiskach spawalniczych. Prosta, ale solidna
obudowa stalowa z odporną warstwą wykonaną metodą 
proszkową, odpowiada przemysłowym wymogom.

Wyposażenie w jedno ramię odciągowe, 2-, 3- lub 4 metrowej
długości z ssawką, zapewnia mu duży zasięg i uniwersalność.

Ramię odciągowe składa się ze znajdującego wewnątrz wspor-
nika równoległobocznego ze wspomaganiem sprężynowym 
oraz solidnego węża ssącego. Obrotowa (360°) ssawka z klapą 
regulacyjną pozwala się ustawić w dowolnym kierunku.

W całym obszarze pracy ramię daje się łatwo ustawić w dowol-
nej pozycji, w której następnie samo się utrzymuje.

Wychwycone przez ssawkę powietrze zawierające szkodliwe
substancje jest w filtrze wstępnym pozbawiane dużych 
zanieczyszczeń, a następnie - zanim zostanie skierowane
z powrotem do przestrzeni roboczej - przepływa przez filtr
główny, który je oczyszcza w stopniu większym niż 99,9 %.

Lampka kontrolna pokazuje kiedy wymagana jest wymiana
wkładu filtracyjnego. W tym celu należy górną pokrywę
urządzenia wraz z ramieniem odciągowym odchylić do tyłu.
Żywotność wkładu uzależniona jest od rodzaju przeprowadzan-
ego procesu spawania i obrabianego materiału.

Zwaracamy uwagę na fakt, że urządzenie serii Filter-Master nie 
posiada możliwości doposarzenia w automatykę Start-Stop 
oraz oświetlenie w ssawce.

Zwaracamy uwagę na fakt, że urządzenie serii Filter-Master nie 
posiada możliwości doposażenia w automatykę Start-Stop oraz 
oświetlenie w ssawce.

Filter-Master

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
64 100 100 Filter-Master z jednym ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 1.676,00
64 100 101 Filter-Master z jednym ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 1.730,00
64 100 102 Filter-Master z jednym ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 1.771,00 Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Ciężar: 80,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
21 400 Filtr zasadniczy do urządzenia Filter-Master 294,70
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80

Produkt został wycowany z asortymentu i nie jest już dostępny
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Filter-Master XL jest podstawowym urządzeniem filtrującym
z bardzo nowoczesnym, wysokowydajnym nabojowym
wkładem filtracyjnym z KemTex® z membraną ePTFE.
Urządzenie posiada dopuszczenie W3 IFA (Zawodowy
Instytut Ochrony Pracy) i dlatego nadaje się do zastosowania
przy spawaniu materiałów wysokostopowych.

Przy spawaniu niektórych materiałów, jak na przykład stale
chromowo-niklowe uwalniane są substancje szkodliwe,
które w większej ilości są rakotwórcze. Powrót powietrza
odessanego i oczyszczonego w urządzeniu filtrującym
jest dozwolony jedynie wówczas, gdy urządzenie to zostało
przetestowane i dopuszczone przez IFA (Zawodowy
Instytut Ochrony Pracy).

Dużą zaletą nabojowych filtrów z KemTex® z membraną
ePTFE jest oprócz wysokiego stopnia filtracji możliwość
oczyszczania samych filtrów. Układ sterowania
Filter-Master XL nadzoruje stopień zapełnienia wkładów
filtracyjnych i wskazuje na konieczność ich oczyszczania.
Oczyszczanie przebiega automatycznie za pomocą
sprężonego powietrza.
Przepływa ono z wbudowanego zbiornika wyrównawczego do
dysz rotacyjnych, które obracając się powodują strząśnięcie
pyłu z wkładów filtracyjnych. Urządzenie dostępne jest z jednym
ramieniem odciągowym, o długości 2-, 3- lub 4 metry.
W całym obszarze pracy daje się ono łatwo ustawić
w dowolnej pozycji, w której następnie samo się utrzymuje.
Ssawkę można obracać o 360° i w ten sposób ustawiać ją
optymalnie w stosunku do spoiny.

Należy zwrócić uwagę na automatyczne oczyszczenie  w 
urządzeniu KEMPER Filter-Master XL aktywowane poprzez 
systemu konroli różnicy ciśnienia oraz dysz rotacyjnych 
napędzanych uwalnianym sprężonym powietrzem. System au-
tomatycznego oczyszczania wymaga zaopatrywania  w czyste i 
niezaolejonesprężone powietrze o wartości 5 bis 6 barów.

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
62 100 100 Filter-Master XL z 1 ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 4.291,00
62 100 101 Filter-Master XL z 1 ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 4.338,00
62 100 102 Filter-Master XL z 1 ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 4.386,00

Filter-Master XL
przetestowany przez IFA (Zawodowy Instytut Ochrony Pracy)

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.000 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Liczba filtrów nabojowych: 1
Podłączenie sprężonego powietrza: 5 - 6 bar
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Ciężar: 135,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.460 mm
Dopuszczenie IFA: 201023121/1140

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0438 10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 419,00

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

cząsteczek < 0,4 μm

Zwaracamy uwagę na fakt, że urządzenie serii Filter-Master XL 
nie posiada możliwości doposażenia w automatykę Start-Stop 
oraz oświetlenie w ssawce.
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www.kemper.eu

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące 
zaplanowania Państwa projektu, prosi-
my o kontakt:

Tel.      +49 (0) 2564 / 68-0 
E-mail: mail@kemper.eu

Czekamy na kontakt z Państwem!

Pełny program na stronie internetowej:

www.kemper.eu

Przedstawiciel handlowy:
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Wszystkie ceny (EXW Vreden) nie zawierają
podatku VAT. Artykuły wycenione w katalogu
dostarczamy w obrębie Unii Europejskiej (nie
dotyczy wysp) bezpłatnie. Przy zamówieniach
o wartości netto poniżej 1.000 € naliczamy jedynie
17,50 € (ryczałtu) za opakowanie, bezpieczenie
i transport. Obowiązują nasze warunki dostawy
i płatności. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych oraz cen. Nie odpowiadamy za
błędy drukarskie.

Z chwilą wydania tej listy cenowej tracą ważność
wszystkie wcześniejsze listy. Przywołane w katalogu
dane techniczne nie są wiążące.

Niniejszy katalog jest chroniony prawem autorskim.
Stanowi on naszą własność. Możemy zażądać
zwrotu katalogu.

Przedruk, także fragmentaryczny – wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody firmy KEMPER.

KEMPER GmbH · Von-Siemens-Straße 20 · D-48691 Vreden
Tel. +49 (0) 2564/68-123 · Fax +49 (0) 2564/68-120 · mail@kemper.pl · www.kemper.pl


