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KEMPER – specjalista w systematycznym 
utrzymywaniu czystego powietrza na stano-
wisku pracy

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-
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.

A |



KEMPER Obszar działalności

Jako przedsiębiorstwo inowacyjne firma KEMPER znajduje się 
w ciągłym stadium rozwoju. W obecnym okresie KEMPER jest 
aktywny w trzech głównych sektorach.

Spawanie & cięcie
Sektor spawania i cięcia jest tradycyjnie głównym obsza-
rem działalności firmy KEMPER. Od samego początku jej 
istnienia, kiedy jej właściciel Gerd Kemper, w swoim prywat-
nym garażu skonstrułował pierwsze urządzenie filtracyjno-
odciągowe, towarzyszy nieodłącznie motto „czyste powietrze 
i bezpieczeństwo w przemyśle metalowym“ stając się filozofią 
działalności przedsiębiorstwa.

Bogata paleta produktów oferuje od niewielkich rozmiarów 
urządzenia odciągowe jak Filter-Master, aż do dużych rozmi-
arów systemy odciągowe. Mniejsze urządzenia odciągowe są 
produkowane w wersjach przejezdnych, jak i stacjonarnych 
poszerzających ofertę asortymentu. Stoły odciągowe przez-
naczone do przecinarek laserowych i plazmowych bądź do 
ośrodków szkolenia zawodowego są również do nabycia w 
firmie KEMPER. W przeciwieństwie do tradycyjnych stołów 
odciągowych został zastosowany odciąg powierzchniowy, 
co powoduje, że tylko najmniejsze zanieczyszczenia trafiają 
bezpośrednio do podłączonego centralnego urządzenia 
odciągowego.

Szczególnego znaczenia nabiera ochrona osobista pracownika 
przy spawaniu i cięciu. KEMPER oferuje różnego rodzaju sys-
temy, których zadaniem jest ochrona przed promieniowaniem. 
Systemy lamelowo-zasłonowe jak i elementy wygłuszające w 
zastosowaniu ze ściankami, gwarantują skuteczną ochronę 
spawacza i jego otoczenia.

Z tego powodu, że ludzki wzrok charakteryzuje duży stopień 
wrażliwości nieodzowna jest podczas spawania jego szczegól-
na ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem. Optymal-
ne rozwiązanie oferuje przyłbica spawalnicza KEMPER auto-
dark® dopasowana swoją regulacją do każdej wielkości głowy i 
przeznaczona jest do pracy w rytmie ciągłym. Również będące 
w użyciu okulary ochronne, oceniane są jako bardzo wygodne, 
gwarantując jednocześnie optymalną ochronę. Znikomy czas 
włączania kasety ściemniającej (0,00008 sekundy) i jej wymiary 
95 x 47 mm stwarzające duże pole widzenia, a także trwała 
bateria słoneczna powodują, że praca z przyłbicą jest wysoce 
komfortowa.

W wypadku, gdy prace spawalnicze lub szliefierskie odbywają 
się w bardzo ograniczonej przestrzeni i nie jest możliwe 
zastosowanie optymalnego odciągu. Systemy ochrony dróg 
oddechowych KEMPER i w takich warunkach stwarzają 
możliwość dostarczania czystego powietrza. KEMPER oferuje 
dwa różne systemy: KEMPER freshflow®, pracujący z cen-
tralnym zaopatrywaniem w powietrze oraz KEMPER autoflow 
XP® wyposażony we własną turbinę i jednostkę filtracyjną 
dostarczającą samodzielnie oczyszczone powietrze. Oba sys-
temy, w przypadku użycia są zakładane na odcinek biodrowy 
i poprzez pas trzymający, gwarantują swobodę ruchów i dużą 
wygodę.
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Automatyzacja
KEMPER STORATEC jest międzynarodowym 
przedsiębiorstwem działającym w branży logistyczno maga-
zynowej uzupełnionej o technikę automatyzacyjną w zakresie 
koordynacji procesami z nią związanymi. Wynikiem 20 -letniej, 
ciągłej pracy z naszymi odbiorcami i nabytego doświadczenia, 
są wysokiej jakości produkty. Oferujemy  indywidualne 
rozwiązania z wysoce praktycznymi, zdalnymi rozwiązaniami 
peryferyjnymi ułatwiającymi obsługę i transport magazynowa-
nych produktów z wykorzystaniem zaawansowanych techni-
cznie koncepcji obejmujących i łączących w sobie sterowanie, 
koordynację oraz automatyzację. Do naszych odbiorców 
zaliczają się między innymi takie firmy jak: Audi, Miele, Stiebel 
Eltron, a także duży koncern Thyssen.

Obsługujący regał przemysłowy KEMPER INTELLISTORE®, 
którego funkcjonowanie całkowicie wyparło systemy szuflado-
we, bazuje na rozładowywaniu i załadowywaniu pojedyńczych 
arkuszy blach i jest projektem stworzonym przez firmę KEMPER 
STORATEC. Depaletujący regał przenosząco przesuwny, 
będący sercem systemu, rozładowuje zmagazynowane arkusze 
blach do wielkości ok. 3.000 x 1.500 w bardzo krótkim 110 
sekundowym przedziale czasowym, przenosząc je na inne miej-
sce. Nasze produkty przyczyniają się więc w dużej mierze do 
optymalizacji i automatyzacji procesów wielofunkcyjnej obsługi 
powodując tym samym nieporównywalne oszczędności.

W przypadku zakupu konkretnego rozwiązania w KEMPER 
STORATEC stają się Państwo naszym wyłącznym partnerem, 
a nasze regularne przeglądy techniczne gwarantują wysoką 
trwałość funkcjonowania systemu obsługi i składowania. Nasza 
szczegółowa koncepcja obsługi posprzedażowo serwisowej 
przewiduje wydajne przeglądy, kompletne szkolenie i szybki 
serwis.

Heliosystemy słoneczne
KemTRACK jest heliosystemem słonecznym ofero-
wanym przez firmę KEMPER od początku 2009 roku 
prezentującego technologię uzyskiwania energi elektrycznej 
z energi słonecznej. Dzięki fotoelektrycznemu systemowi 
naprowadzającemu, zostaje ustalone dokadne miejsce, data i 
czas oraz pozycja słońca, a w związku z tym bardzo precyzyj-
ne ustawienie kąta ustawienia modułów baterii słonecznych. 
Korzyści: takie przejezdne rozwiązanie w porównaniu z 
obiektami nieruchomymi umożliwia 40 % wyższe pobieranie 
energii. Dzięki swojej modularnej budowie system KemTRACK 
jest urządzeniem oszczędnym konstrukcyjnie szczególnie, jeśli 
chodzi o jego transport i montaż w miejscu eksploatacji.

Przejezdny system KemTRACK składa się z jednostki 
sterującej oraz modularnych platform zamontowanych na 
stabilnym maszcie z fundamentem. Dzięki swojemu solidnemu 
wykonaniu i trwałej konstrukcji, zapewnia funkcjonowanie nawet 
w trudnych warunkach pogodowych. Zabezpieczenie przeciwko 
podmuchom w zależności od modelu, jest wymagane dopie-
ro przy wiatrach osiągających prędkość 80 km/h, co w skali 
stopniowej odpowiada wartości 9. KEMPER heliosystemy są do 
nabycia z 60 m² i 80 m² powierzchnią solarną.

KEMPER Obszar działalności
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Wysokie wymagania jakośći

Systemy filtrująco odciągowe w przemyśle metalowym 
muszą odznaczać się przede wszystkim eleastycznością i 
wytrzymałością. Obudowa centralnych urządzeń odciągowych 
KEMPER jest wykonana z blachy stalowej, a ich podzespoły 
z wysokiej jakości komponentów. Własny rozwój i zaawanso-
wana technologia produkcyjna zapewniają bardzo wysoką 
jakość i niezawodność produktów. Produkty KEMPER posiadają 
certyfikację DIN ISO 9001:2000 i zobowiązują nas do zapewni-
enia najwyższego standardu.

Nowoczesna technologia produkcyjna

Nie tylko przy naszych własnych produktach przywiązujemy 
dużą uwagę do ich jakości ale również przy urządzeniach 
znajdujących się na naszej produkcji. W celu osągnięcia 
najlepszego wyniku posiadamy nowoczesny park maszynowy, 
który jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom produk-
cyjnym. W pełni zautomatyzowane urządzenia do malowania 
metodą proszkową, nowoczesne urządzenia do cięcia laserem, 
tłoczenia i perforowania oraz inowacyjny system regałowy 
KEMPER INTELLISTORE® należą, obok automatów spawal-
niczych z odciągiem, do standardowego wyposażenia naszej 
produkcji.

Zadowolenie odbiorców

KEMPER przywiązuje dużą wagę do zadowolenia odbiorców 
zakupujących oferowane produkty. Ich wymagania to dla nas 
wyzwanie. Wieluset pracowników na terenie całego świata 
zaangażowanych jest każdego dnia w powstające projekty 
spełniając nieustannie wzrastające wymagania. Zgłaszajcie się 
Państwo do nas. Z przyjemnością zaoferujemy fachową pomoc.
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Telefon

Biuro obsługi klienta jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku 
do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00 i w piątki od 8.00 do 
16.00.

+49(0) 25 64/68-0

Faks

Składając zamówienia faksem można użyć formularza 
znajdującego się na ostatniej stronie.

+49 (0) 25 64/68-120

E-Mail

Zamówienia drogą internetową można przesyłać przez 
cały czas na adres: 

zamowienie@kemper.com.pl

Internet

System składania zamówień jest dostępny 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Jeśli zamówienie wpłynie przed godziną 
12.00, produkty zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia.

www.kemper.com.pl

Tak można złożyć u nas zamówienie!
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Centralne urządzenia odciągowo-filtrujące

· Typy centralnych urządzeń odciągowych  .. 64 
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· System 6000  ...................................... 66 - 67
· System 8000 / 9000  ........................... 68 - 79
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· Zamienne wkłady filtracyjne
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KEMPER variohood
· KEMPER variohood -
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Stoły odciągowe
· Stoły odciągowe w systemie KEMPER  90 - 95 
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· Specyfikacja stołów odciągowych  ............. 97
· Stoły do szlifowania z odciągiem ............... 98
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· Ramiona odciągowe
  w wykonaniu z rurami .......................... 12 - 13 
· Ramiona teleskopowe ................................ 14 
· Ramiona odciągowe
  z kanałem szczelinowym ............................ 15 
· Osprzęt do ramion odciągowych  ........ 16 - 17

Wentylatory
· Wentylatory serii M ..................................... 18 
· Wentylatory serii H ..................................... 19 
· Osprzęt do wentylatorów ..................... 20 - 21

Naścienne urządzenia filtrujące
· Mechaniczny,
  stacjonarny filtr dymów spawalniczych  52 - 53 
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny  ........ 54 - 55 
· Stacjonarny filtr nabojowy  .................. 56 - 58 
· Osprzęt i części zamienne
  do filtrów stacjonarnych  ............................. 59

Komplet odciągowo – wylotowy
· Komplet odciągowo – wylotowy z wężem .. 22 
· Komplet odciągowo – wylotowy z rurą ....... 23

Wentylator odciągowy
· Wentylator odciągowy 2.000 m³/h .............. 24 
· Wentylator odciągowy 3.000 m³/h  ............. 25

Odciąganie wysokopróżniowe
· KEMPER Dusty  ......................................... 26 
· Mini-Weldmaster  ....................................... 27 
· Wysoko-próżniowe urządzenie
  fitrująco-zasysające  ............................ 28 - 29 
· Systemy rurociągowe do wysokoci- 
  śnieniowych  jednostek filtrujących  ............ 30 
· Części zamienne  ................................ 31 - 32 
· Wysokopróżniowe
  urządzenia odciągowo-filtrujące  ................ 33

Przejezdne
urządzenia filtrujące

· Filter-Master  .............................................. 36 
· Mechaniczny,
  przejezdny filtr dymów spawalniczych  37 - 39 
· Elektrostatyczny,
  przejezdny filtr dymów spawalniczych   40 - 41 
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· Osprzęt i części zamienne
  do filtrów przejezdnych  ....................... 47 - 48

Systemy wentylacji pomieszczeń
· Systemy wentylacji pomieszczeń  .............  80 
· Wentylacja odsysająca
  KEMPER KemJET  .............................. 81 - 83 
· System Push-Pull  ...................................... 84 
· Wentylacja wypierająca  ............................. 85
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Systemy odciągowe dla
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· Tłumiące ścianki działowe  .............. 134 - 143

Systemy rurociągowe
· Systemy rurociągowe  ..................... 148 - 153

Ogólne warunki dostaw i platnosci
· Formularz zamówienia faksowego  .......... 168

Ochrona osobista pracownika
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  Przyłbice spawalnicze  .................... 155 - 159 
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· KEMPER autoflow XP®  .................. 162 - 163 
· KEMPER system nawiewowy ......... 164 - 165 
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Odbiór wyziewów przez system odciągowy zależy zarówno od 
właściwości ssawki, jak i od możliwości łatwego jej ustawie-
nia. Ssawka KEMPER ma taki kształt, aby mogła objąć swoim 
działaniem jak największy obszar i dlatego

szczególnie dobrze sprawdza się podczas odciągania dymów 
spawalniczych. Ssawka obraca się o 360°.

Źle dobrany kształt ssawki

Odciąganie przebiega w sposób zdeter-
minowany owalnym kształtem ssawki. 
W związku z jej niewłaściwym kształtem, 
zostanie wciągnięta duża ilość czystego 
powietrza.
Wydajność - mierzona w porównaniu z 
głowicą KEMPER - najwyżej 70 %.

Optymalnie dobrany kształt głowicy 
odciągowej

Strefa odciągu odpowiada wykonywanym 
spawom. Możliwość obracania ssawki 
oznacza, że w każdej chwili można ją 
dostosować do sposobu spawania. Kołnierz 
dookoła ssawki zapobiega wsysaniu po-
wietrza spoza strefy roboczej. Wydajność 
ssawek firmy KEMPER jest o ok. 40 % 
wyższa niż innych.

70 %

Pole ssania
Spoina

Pole ssania
Spoina

100 %

295 m
m

360 mm

Ssawka i jej działanie

Porównanie różnych ssawek
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Ssawka firmy KEMPER obraca się o 360° i może być ustawiona 
względem obszaru spawania w optymalnej pozycji. Nieistotne 
jest przy tym, czy użytkownik stoi obok maszyny czy za nią.

Aby osiągnąć optymalne warunki pracy istotne jest aby 

urządzenie odciągowe zostało właściwie ustawione.

Używając ergonomicznie zaprojektowanego uchwytu, ssawkę 
można przyciągnąć do ustalonego miejsca, gdzie samoczynnie 
się utrzyma.

Ssawki, czy raczej maszyny odciągowe mogą zostać 
wyposażone w różne dodatkowe komponenty. Aby lepiej 
widzieć miejsce spawania, dostępne są halogenowe lam-
py wraz z wyłącznikiem, zintegrowane z głowicą. Zestaw 
oświetleniowy posiada włącznik zamontowany na ssawce.

Najlepszym sposobem do kontrolowanie jednostki jest automa-
tyczny włącznik. Do przewodu masowego spawarki
podłączany jest czujnik włączający urządzenie przy rozpoczęciu 
spawania i wyłączający po jego zakończeniu. zakończeniu. 

Automatyka start-stop czyni urządzenia firmy KEMPER wygod-
niejszymi w użyciu.

W ten sposób możemy zaoszczędzić czas i wyeliminować 
ryzyko rozpoczęcia spawania z wyłączonym systemem 
odciągowym.

Europejskie Gremium Norm opracowało przepisy dotyczące norm postępowania i 
użycia urządzeń i komponentów stosowanych przy odciągu dymów spawalniczych. 
Przepisy będą zawierały charakerystykę zasysania (Isotache) obrotowej ssawki 
odciągowej KEMPER, która już w chwili obecnej spełnia oczekiwane wymagania.

Ssawki obrotowe

Przepisy

Wygodne dodatki
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Ramiona odciągowe KEMPER doskonale nadają się do 
odciągania dymów spawalniczych, gazów, oparów, lekkich 
pyłów oraz rozpuszczalników. Ramię odciągowe w wy-
konaniu z wężem ssącym składa się ze znajdującego się 
wewnątrz wspornika równoległobocznego ze wspomaganiem 
sprężynowym oraz przewodu odciągowego z tkaniny poliestro-
wej, laminowanej tworzywem PCW, z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego. Obrotowa (360°) ssawka z klapą regulacyjną pozwa-
la się ustawić w dowolnym kierunku. Ze względu na konstrukcję 
opartą na równoległoboku ramię odciągowe w całym obszar-
ze pracy daje się łatwo ustawić w dowolnej pozycji, w której 
następnie samo się utrzymuje. Ramiona odciągowe KEMPER 
można podłączać do wentylatora lub poprzez orurowanie do 
centralnego systemu odciągowo-filtrującego.

W dostawie:
ramię odciągowe z ssawką i wspornikiem ściennym

Dane techniczne
Ciężar 79 002:  17,0 kg
Ciężar 79 003: 21,0 kg
Ciężar 79 004:  27,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Nr. kat. Opis €
79 002 Długość 2,0 m, Ø 150 mm 492,00
79 003 Długość 3,0 m, Ø 150 mm 540,70
79 004 Długość 4,0 m, Ø 150 mm 585,90

Wysokość montażu dopasować do warunków lokalnych.
Podaną wysokość należy traktować jako zalecaną.

Rysunek pokazuje utratę ciśnienia w ramieniu odciągowym w
zależności od strumienia przepływu.

Ramiona odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym
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Pasujące wentylatory - strona 18.
Wyposażenie i części zamienne - strona 16/ 17.
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Nr. kat. Opis €
79 005 Długość 5,0 m, Ø 150 mm 946,00
79 006 Długość 6,0 m, Ø 150 mm 1.174,00
79 007 Długość 7,0 m, Ø 150 mm 1.335,00

Ramiona odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym

Ramiona odciągowe KEMPER o długości 5 m, 6 m lub 7 m 
składają się dodatkowo z solidnego, obrotowego wysięgnika 
ściennego o długości 3 m. Na tym ułożyskowanym łożyskami 
kulkowymi wysięgniku jest na życzenie montowane ramię dwu-, 
trzy- lub czterometrowe, które można obracać o 360°. Tak więc 
całe ramię odciągowe można w obszarze pracy łatwo ustawić 
w dowolnej pozycji, w której następnie samo się utrzymuje. Na 
dolnej stronie wysięgnika ściennego zamontowana jest szyna 
typu C. Umożliwia ona zamontowanie na przykład narzędzi lub 
podajnika drutu o ciężarze do 50 kg, na będącym w komplecie 
wózku. Ułatwia to pracę oraz zapobiega wypadkom spow-
odowanym leżącymi na podłodze przedmiotami. Ramiona 
odciągowe KEMPER można podłączać do wentylatora lub 
poprzez orurowanie do centralnego systemu odciągowo-
filtrującego.

W dostawie:
ramię odciągowe z ssawką, wysięgnikiem i wspornikiem 
ściennym

Dane techniczne
Ciężar 79 005:  75,0 kg
Ciężar 79 006: 79,0 kg
Ciężar 79 007:  85,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Wysokość montażu dopasować do warunków lokalnych.
Podaną wysokość należy traktować jako zalecaną.

Rysunek pokazuje utratę ciśnienia w ramieniu odciągowym w
zależności od strumienia przepływu.
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Pasujące wentylatory - strona 18.
Wyposażenie i części zamienne - strona 16/ 17.
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Ramiona odciągowe KEMPER doskonale nadają się do 
odciągania dymów spawalniczych, gazów, oparów, lekkich 
pyłów oraz rozpuszczalników. 
Ramię odciągowe w wykonaniu z rurami ssącym składa się 
ze znajdującego się wewnątrz wspornika rónoległobocznego 
ze wspomaganiem sprężynowym, dwóch rur aluminiowych 
pomalowanych metodą proszkową oraz trzech kawałków węża 
w rejonie przegubów. 
Obrotowa (360°) ssawka z klapą regulacyjną pozwala się 
ustawić w dowolnym kierunku. 
Ze względu na konstrukcję opartą na równoległoboku ramię 
odciągowe w całym obszarze pracy daje się łatwo ustawić w 
dowolnej pozycji, w której następnie samo się utrzymuje, Ra-
miona odciągowe KEMPER można podłączać do wentylatora 
lub poprzez orurowanie do centralnego systemu odciągowo-
filtrującego.

W dostawie:
ramię odciągowe z ssawką i wspornikiem ściennym

Dane techniczne
Ciężar 79 502:  17,0 kg
Ciężar 79 503: 21,0 kg
Ciężar 79 504:  27,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Wysokość montażu dopasować do warunków lokalnych.
Podaną wysokość należy traktować jako zalecaną.

Rysunek pokazuje utratę ciśnienia w ramieniu odciągowym w
zależności od strumienia przepływu.

Ramiona odciągowe w wykonaniu z rurami
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Nr. kat. Opis €
79 502 Długość 2,0 m, Ø 150 mm 703,60
79 503 Długość 3,0 m, Ø 150 mm 818,90
79 504 Długość 4,0 m, Ø 150 mm 910,40

Pasujące wentylatory - strona 18.
Wyposażenie i części zamienne - strona 16/ 17.
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Ramiona odciągowe w wykonaniu z rurami

Ramiona odciągowe KEMPER o długości 5 m, 6 m lub 7 m 
składają się dodatkowo z solidnego, obrotowego wysięgnika 
ściennego o długości 3 m. Na tym ułożyskowanym łożyskami 
kulkowymi wysięgniku jest montowane na życzenie ramię dwu-, 
trzy- lub czterometrowe, które można obracać o 360°. Tak więc 
całe ramię odciągowe można w obszarze pracy łatwo ustawić 
w dowolnej pozycji, w której następnie samo się utrzymuje. 
Na dolnej stronie wysięgnika ściennego zamontowana jest 
szyna typu C. Umożliwia ona zamontowanie, na będącym w 
komplecie wózku, na przykład narzędzi lub podajnika drutu o 
ciężarze do 50 kg. Ułatwia to pracę oraz zapobiega wypadkom 
spowodowanym leżącymi na podłodze przedmiotami. Rami-
ona odciągowe KEMPER można podłączać do wentylatora 
lub poprzez orurowanie z centralnym systemem odciągowo-
filtrującym. 

W dostawie:
ramię odciągowe z ssawką, wysięgnikiem i wspornikiem 
ściennym

Dane techniczne
Ciężar 79 505:  75,0 kg
Ciężar 79 506: 79,0 kg
Ciężar 79 507:  85,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Wysokość montażu dopasować do warunków lokalnych.
Podaną wysokość należy traktować jako zalecaną.

Rysunek pokazuje utratę ciśnienia w ramieniu odciągowym w
zależności od strumienia przepływu.
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Nr. kat. Opis €
79 505 Długość 5,0 m, Ø 150 mm 1.175,00
79 506 Długość 6,0 m, Ø 150 mm 1.304,00
79 507 Długość 7,0 m, Ø 150 mm 1.563,00

Pasujące wentylatory - strona 18.
Wyposażenie i części zamienne - strona 16/ 17.
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Teleskopowe ramiona odciągowe KEMPER zostały specjalnie 
opracowane do zastosowań w kabinach i zabudowanych stano-
wiskach spawalniczych.
Pozwala to na ustawienie go w dowolnej pozycji w całym 
obszarze pracy, w której, dzięki specjalnej konstrukcji, samo się 
utrzymuje.
Ramię teleskopowe składa się ze znajdującego się wewnątrz 
wspornika oraz przewodu odciągowego z tkaniny poliestro-
wej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego.
Oczywiście również teleskopowe ramię odciągowe jest 
wyposażone w obrotową (360°) ssawkę z klapą regulacyjną. 
Ramię teleskopowe KEMPER można podłączać do wentylatora 
lub poprzez orurowanie do centralnego systemu odciągowo-
filtrującego.

W dostawie:
ramiona teleskopowe z ssawką i wspornikiem ściennym

Dane techniczne
Ciężar 91 315:  16,0 kg
Ciężar 91 320: 18,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Wysokość montażu dopasować do warunków lokalnych.
Podaną wysokość należy traktować jako zalecaną.

Rysunek pokazuje utratę ciśnienia w ramieniu odciągowym w
zależności od strumienia przepływu.

Ramiona teleskopowe
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Nr. kat. Opis €
91 315 Długość 1,5 m, Ø 150 mm 640,50
91 320 Długość 2,0 m, Ø 150 mm 651,20

Pasujące wentylatory - strona 18.
Wyposażenie i części zamienne - strona 16/ 17.
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Dla zwiększenia obszaru działania ramię odciągowe
umieszczono na wózku współpracującym ze szczelinowym
kanałem odciągowym. Ramię może teraz przemieszczać się
wzdłuż całej długości kanału. Jest to szczególną zaletą przy
dużych detalach.
Poniżej wózka ramię można obracać o 360° tak, że w całym 
obszarze pracy daje się ono łatwo ustawić w dowolnej pozycji.
Szczelinowe kanały odciągowe KEMPER można podłączać
do wentylatora lub poprzez orurowanie do centralnego systemu 
odciągowo-filtrującego.

Dane techniczne
Ciężar 79 002 100:  17,0 kg
Ciężar 79 003 100: 21,0 kg
Ciężar 79 004 100: 24,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Nr. kat. Opis €
79 002 100 Ramiona odciągowe długość 2,0 m, Ø 150 mm 445,60
79 003 100 Ramiona odciągowe długość 3,0 m, Ø 150 mm 494,40
79 004 100 Ramiona odciągowe długość 4,0 m, Ø 150 mm 539,70
97 300 106 Wózek do ramienia odciągowego 556,70
97 200 135 Kanał odciągowy, długość 3 m 417,10
97 200 150 Zaślepka kanału odciągowego 20,30
97 200 152 Pokrywa do wentylatora, Ø 160 mm 57,10

Ramiona odciągowe z kanałem szczelinowym

Ramiona odciągowe KEMPER mogą być również montowane
na stołach spawalniczych, na specjalnych przyrządach
odciągowych lub na istniejących urządzeniach odciągowych.
Będący w komplecie pierścieniowy kołnierz pośredni może
być przykręcony bezpośrednio do urządzenia i następnie
obracany o 360°.

W dostawie:
ramię odciągowe z ssawką i elementem kołnierzowym

Dane techniczne
Ciężar 79 102, 79 052:  17,0 kg
Ciężar 79 103, 79 053: 21,0 kg
Ciężar 79 104, 79 054: 24,0 kg
Średnica:  150 mm
Poziom hałasu 1.000 m³/h: 64 dB(A)

Nr. kat. Opis €
79 102 Długość 2,0 m, Ø 150 mm 484,80
79 103 Długość 3,0 m, Ø 150 mm 530,10
79 104 Długość 4,0 m, Ø 150 mm 559,70
79 052 Długość 2,0 m, Ø 150 mm 484,80
79 053 Długość 3,0 m, Ø 150 mm 530,10
79 054 Długość 4,0 m, Ø 150 mm 559,70

Ramiona odciągowe do montażu pionowego

8 mm

154 mm

201 mm
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Zestaw oświetleniowy
Nr. kat. Opis €
79 103 011 Zestaw oświetleniowy do zabudowy w dowolnej ssawce KEMPER, 2 x 12 

V – 70 W, włącznie ze skrzynką  trafo, bez ssawki 282,90
79 103 015 Komplet oświetleniowy, 2 x 12 V, 70 W, do urządzeń lub wentylatorów 

odciągowych z jednym ramieniem, w połączeniu z automatyką Start/Stop 
i wyłącznikiem 252,00

79 103 013 Zestaw oświetleniowy do wyposażenia dodatkowego 379,60
79 103 017 Zestaw oświetleniowy w połączeniu z automatyką Start/Stop do 

wyposażenia dodatkowego 348,40

Materiały łączeniowe
Do zamocowania rury Ø 160 mm lub rury przyłączeniowej Ø 160 rurociągu wydechowe-
go, do konsoli ściennej ramienia odciągowego, teleskopowego lub wysięgnika.
Nr. kat. Opis €
93 018 Zestaw materiałów łączeniowych 35,30

Rura przyłączeniowa
Rura przyłączeniowa do rurociągu Ø 160 mm, z wielowarstwowej folii aluminiowej odci-
nek rozciągany od 1,25 m do 5,0 m.
Nr. kat. Opis €
93 200 Rura przyłączeniowa Ø 160 mm 76,20

Słup wsporczy
Słup ten jest idealnym rozwiązaniem gdy nie ma żadnej możliwości zamocowania ramie-
nia odciągowego do ściany lub filara. Dopuszcza się montaż ramienia o długości do 4,0 
m.
Nr. kat. Opis €
998 800 280 Słup wsporczy dla ramienia do 4,0 m 496,80

Osprzęt do ramion odciągowych i teleskopowych

2,30 m

Wspornik ścienny do wentylatorów
Wspornik do wentylatorów o wydajności do 2.200 m3/h, umożliwia podłączenie przewo-
dów odciągowych
Nr. kat. Opis €
93 002 Do 1 przewodu odciągowego Ø 100 mm 143,80
93 001 Do 1 przewodu odciągowego Ø 150 mm 159,30
93 005 Do 1 przewodu odciągowego Ø 160 mm 174,70
93 003 Do 2 przewodów odciągowych Ø 100 mm 185,40
93 004 Do 2 przewodów odciągowych Ø 150 mm 218,70
93 006 Do 2 przewodów odciągowych Ø 160 mm 252,00
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Osprzęt do ramion odciągowych, teleskopowych
i wysięgników

Zamienne przewody do ramion odciągowych w wykonaniu z wężem
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego.
Nr. kat. Opis €
114 0348 Do ramienia o długość 2,0 m oraz 5,0 m, Ø 150 mm 76,00
114 0349 Do ramienia o długość 3,0 m oraz 6,0 m, Ø 150 mm 114,10
114 0350 Do ramienia o długość 4,0 m oraz 7,0 m, Ø 150 mm 150,40

Przewody zamienne do ramion odciągowych w wykonaniu z rurami
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej PCW ze spiralą z drutu stalowego.
Nr. kat. Opis €
79 103 40 Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową 68,30

Odporny na wysoką temperaturę przewód zamienny do ramion odciągowych w 
wykonaniu z rurami
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego, w wykonaniu odpornym na wysoką temperaturę do + 310 °C.
Nr. kat. Opis €
79 103 10 Zestaw odpornych przewodów (3 szt.) z taśmą gumową 246,00

Przewody zamienne do ramion teleskopowych i wysięgników
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego.
Nr. kat. Opis €
93 081 107 Do ramienia teleskop. o długość 1,5 m, Ø 150 mm 57,10
93 081 106 Do ramienia teleskop.o dł.2,0 m, Ø 150 mm 76,00

Ssawka
Zamienna ssawka do ramion odciągowych i teleskopowych wraz z przegubem obro-
towym i materiałami łączącymi.
Nr. kat. Opis €
79 103 00 Ssawka 105,80
79 103 010 Ssawka z oświetleniem miejsca pracy 221,10

Kratka ochronna
Zamienna kratka do ssawek KEMPER
Nr. kat. Opis €
127 0091 Kratka do ssawki 35,50
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Wentylatory te zostały specjalnie zaprojektowane do
przyłączania ich do ramion odciągowych, teleskopowych
oraz wysięgników.

Obudowa oraz wirnik skrzydełkowy są wykonane jako
iskrobezpieczny odlew z aluminium krzemowego. Wirnik jest
wyważony statycznie i dynamicznie. Pozwoliło to uzyskać
doskonałe efekty ruchu przy niskim poziomie szumów.

Obudowa jest pomalowana metodą proszkową. Kompletny
wentylator można bez dodatkowych wsporników zamocować
za pomocą klamry zaciskowej do konsoli ramienia
odciągowego, teleskopowego lub wysięgnika.
Kierunek wylotu powietrza można wybrać odpowiednio
do wymogów.

Przy zastosowaniu wysięgnika odciągowego należy,
dodatkowo do przytwierdzania wentylatora, stosować
wspornik ścienny.

Zalecana wydajność wentylatorów
Ramię teleskopowe: 1.000 m³/h
Ramię odciągowe, długość 2 - 4 m: 1.000 / 2.000 / 2.200 m³/h
Ramię odciągowe, długość 5 - 7 m: 2.000 / 2.200 m³/h
Wysięgnik Ø 160 mm: 2.200 / 3.000 m³/h

Wentylatory serii M

Wentylatory serii M
Nr. kat. Wydajność wentylatora Moc silnika Napięcie zasilania Ciężar €
92 101 1.000 m³/h 0,55 kW 3 x 400 V / 50 Hz 23,0 kg 641,80
92 102 1.000 m³/h 0,55 kW 1 x 230 V / 50 Hz 23,0 kg 784,40
92 103 1.000 m³/h 0,55 kW 3 x 500 V / 50 Hz 23,0 kg 804,60
92 104 2.000 m³/h 0,75 kW 3 x 400 V / 50 Hz 23,0 kg 691,70
92 105 2.000 m³/h 0,75 kW 1 x 230 V / 50 Hz 23,0 kg 796,30
92 106 2.000 m³/h 0,75 kW 3 x 500 V / 50 Hz 23,0 kg 829,60
92 104 100 2.200 m³/h 1,1 kW 3 x 400 V / 50 Hz 24,0 kg 849,70
92 104 116 2.200 m³/h 1,1 kW 3 x 500 V / 50 Hz 24,0 kg 1.130,00

Inne moce wentylatorów - na zapytanie
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Wentylatory serii H

Wentylatory serii H, podobnie jak wentylatory serii M, są przez-
naczone do zastosowań przemysłowych oraz do przyłączania 
do ramion odciągowych, teleskopowych oraz wysięgników. 

Obudowa jest wykonana jako iskrobezpieczny odlew z alu-
minium krzemowego. Wirnik skrzydełkowy z blachy stalowej 
jest wyważony statycznie i dynamicznie. Pozwoliło to uzyskać 
doskonale efekty ruchu przy niskim poziomie szumów.

Obudowa jest pomalowana metodą proszkową. Wentylator 
można zamocować za pomocą klamry zaciskowej do dodatko-
wego wspornika ściennego (zawartego w dostawie).

Kierunek wylotu powietrza można dobrać odpowiednio do wy-
mogów. Wentylatory KEMPER nadają się również do transportu 
materiałów sypkich, pyłów itp.

Zalecana wydajność wentylatorów
Wysięgnik Ø 160 mm: 2.000 / 3.000 m³/h
Wysięgnik Ø 250 mm: 3.000 m³/h

Wentylatory serii H
Nr. kat. Wydajność wentylatora Moc silnika Napięcie zasilania Ciężar €
92 215 3.000 m³/h 1,5 kW 3 x 400 V / 50 Hz 36,0 kg 1.634,00
92 215 100 3.000 m³/h 1,5 kW 3 x 500 V / 50 Hz 36,0 kg 1.806,00
92 215 111 3.000 m³/h 1,5 kW 1 x 230 V / 50 Hz 36,0 kg 1.765,00

Inne moce wentylatorów - na zapytanie

250 500 750 10000
0

500

1500

2000

2500

1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

1000

Charakterystyka
wentylatora serii H  

W
zr

os
t c

iś
ni

en
ia

 c
ał

ko
w

ite
go

 p
t/P

a

Wentylator 3.000 m³/h

Strumień przepływu (m³/h)

19 |



Automatyka Start/Stop
Automatyka Start/Stop KEMPER załącza względnie wyłącza wentylator automatycznie, 
gdy proces spawania rozpoczyna się lub kończy. Zarówno wentylator jak i czujnik Start/
Stop są przyłączone do dostarczonej skrzynki sterowniczej, która może być zamocowa-
na na ścianie lub na słupie.
Nr. kat. Opis €
94 102 Automatyka Start/Stop 631,10

Osprzęt do wentylatorów

Materiały łączeniowe
Do zamocowania rury Ø 160 mm lub rury przyłączeniowej Ø 160 rurociągu wydechowe-
go, do konsoli ściennej ramienia odciągowego, teleskopowego lub wysięgnika.
Nr. kat. Opis €
93 018 Zestaw materiałów łączeniowych 35,30

Rura przyłączeniowa
Rura przyłączeniowa do rurociągu Ø 160 mm, z wielowarstwowej folii aluminiowej odci-
nek rozciągany od 1,25 m do 5,0 m.
Nr. kat. Opis €
93 200 Rura przyłączeniowa Ø 160 mm 76,20

Końcówka wylotowa
Końcówka wylotowa rury z kratką przeciw ptakom, ocynkowana, Ø 160 mm
Nr. kat. Opis €
93 045 Końcówka wylotowa z kratką przeciw ptakom 76,20

Tłumik szumów
Do przyłączenia do wentylatorów
Nr. kat. Opis €
93 051 Tłumik szumów 197,30
93 053 Rurowy tłumik dźwięku Ø 250 mm, do wentylatora o wydajności 3.000 m³/h 

wraz z mocowaniem
348,20

Wspornik ścienny do wentylatorów
Wspornik do wentylatorów o wydajności do 2.200 m3/h, umożliwia podłączenie przewo-
dów odciągowych
Nr. kat. Opis €
93 002 Do 1 przewodu odciągowego Ø 100 mm 143,80
93 001 Do 1 przewodu odciągowego Ø 150 mm 159,30
93 005 Do 1 przewodu odciągowego Ø 160 mm 174,70
93 003 Do 2 przewodów odciągowych Ø 100 mm 185,40
93 004 Do 2 przewodów odciągowych Ø 150 mm 218,70
93 006 Do 2 przewodów odciągowych Ø 160 mm 252,00
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Osprzęt do wentylatorów

Wyłącznik zabezpieczający silnik
Do elektrycznego podłączenia wentylatorów KEMPER można zastosować poniższe 
wyłączniki zabezpieczające.
Nr. kat. Do wentylatora Napięcie zasilania €
94 170 124 92 101, 92 103, 92 106 0,55 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 82,90
94 170 119 92 102 0,55 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 82,90
94 170 123 92 104 0,75 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 82,90
94 170 118 92 105 0,75 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 82,90
94 170 121 92 104 100, 92 215 100 1,10 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 82,90
94 170 122 92 104 116 1,10 kW · 3 x 500 V / 50 Hz 82,90
94 170 120 92 215 1,50 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 82,90
94 170 116 92 215 111 1,50 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 82,90

Przewody odciągowe
Odpowiednie przewody przeznaczone do przyłączenia do wentylatorów serii H oraz M
Nr. kat. Opis €
93 082 Przewód odciągowy, Ø 100 mm,

długość 6,0 m, włącznie z dyszą
ssącą na stopie magnetycznej 235,40

93 083 Przewód odciągowy, Ø 150 mm,
długość 6,0 m, włącznie z dyszą
ssącą na stopie magnetycznej 259,20

Ssawka na stopie magnetycznej
Nr. kat. Opis €
79 103 31 Ssawka na stopie magnetycznej, wraz z przewodem odciągowym, Ø 150 

mm, długość 6,0 m 266,20
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Komplet odciągowo – wylotowy
z ramieniem odciągowym w wykonaniu z wężem

Komplet odciągowo-wylotowy KEMPER składa się z ramienia
odciągowego w wykonaniu z wężem odpowiednio o długości
2 m, 3 m, 4 m , wentylatora z wspornikiem ściennym oraz
włącznika zabezpieczającego. Rozwiązanie to ma szczególne
zastosowanie tam, gdzie filtrowanie zanieczyszczonego
powietrza nie jest wymagane.

Ramiona odciągowe KEMPER doskonale nadają się do
odciągania dymów spawalniczych, gazów,
oparów, lekkich pyłów oraz rozpuszczalników.

Ramię odciągowe w wykonaniu z wężem składa się ze
znajdującego się wewnątrz, wspornika równoległobocznego
ze wspomaganiem sprężynowym, przewodu odciągowego z
tkaniny poliestrowej laminowanej tworzywem PCW z wtopioną
spiralą z drutu stalowego. Obrotowa (360°) ssawka z klapą
regulacyjną pozwala ustawić się w dowolnej pozycji.

Wentylatory KEMPER są zaprojektowane do przyłączania ich
do ramion odciągowych KEMPER. Obudowa wentylatora
wykonana jest z iskrobezpiecznego odlewu z aluminium
krzemowego. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie co
pozwoliło uzyskać doskonałe efekty ruchu przy niskim poziomie
szumów.

Obudowa wirnika jest pomalowana metodą proszkową.
Z wentylatorem dostarczana jest w komplecie klamra zaciskowa
do połączenia z rurociągiem wylotowym o średnicy Ø 160 mm.

Dostawa obejmuje:
Ramię odciągowe, wentylator, wspornik ścienny, wyłącznik
zabezpieczający, komplet elementów łączeniowych, rozciągany 
element rurociągowy, króciec wylotowy z kratką
zabezpieczającą.

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.000 m³/h
Moc silnika: 0,75 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Typ ramiona odciągowego: Wykonaniu z wężem 

ssącym
Długość ramion/wysięgników: 2 m, 3 m, 4 m

Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem odciągowym 
w wykonaniu z wężem
Nr. kat. Opis €
79 002 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem

odciągowym w wykonaniu z wężem,
Długość 2 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.299,00

79 003 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem
odciągowym w wykonaniu z wężem,
Długość 3 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.347,00

79 004 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem
odciągowym w wykonaniu z wężem,
Długość 4 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.388,00
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Komplet odciągowo – wylotowy
z ramieniem odciągowym w wykonaniu z rurą

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.000 m³/h
Moc silnika: 0,75 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Typ ramiona odciągowego: Wykonaniu z rurami
Długość ramion/wysięgników: 2 m, 3 m, 4 m

Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem odciągowym 
w wykonaniu z rurą
Nr. kat. Opis €
79 502 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem

odciągowym w wykonaniu z rurą,
Długość 2 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.492,00

79 503 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem
odciągowym w wykonaniu z rurą,
Długość 3 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.596,00

79 504 201 Komplet odciągowo – wylotowy z ramieniem
odciągowym w wykonaniu z rurą,
Długość 4 m, Ø 150 mm
Wentylatory: 2.000 m³/h, 0,75 kW 1.700,00

Komplet odciągowo-wylotowy KEMPER składa się z ramienia
odciągowego w wykonaniu z rurą odpowiednio o długości 2 m,
3 m, 4 m , wentylatora ze wspornikiem ściennym oraz włącznika
zabezpieczającego. Rozwiązanie to ma szczególne zastosowa-
nie tam, gdzie filtrowanie zanieczyszczonego powietrza nie jest 
wymagane.

Ramiona odciągowe KEMPER doskonale nadają się do
odciągania dymów spawalniczych, gazów,
oparów, lekkich pyłów oraz rozpuszczalników.

Ramię odciągowe w wykonaniu z rurą składa się ze
znajdującego się wewnątrz, wspornika równoległobocznego ze
wspomaganiem sprężynowym, dwóch rur aluminiowych
pomalowanych metodą proszkową, oraz trzech elementów
wężowych w rejonie przegubów.

Obrotowa (360°) ssawka z klapą regulacyjną pozwala ustawić
się w dowolnej pozycji. Wentylatory KEMPER są
zaprojektowane do przyłączania ich do ramion odciągowych
KEMPER. Obudowa wentylatora wykonana jest z
iskrobezpiecznego odlewu z aluminium krzemowego. Wirnik
jest wyważony statycznie i dynamicznie co pozwoliło uzyskać
doskonałe efekty ruchu przy niskim poziomie szumów.

Obudowa wirnika jest pomalowana metodą proszkową.
Z wentylatorem dostarczana jest w komplecie klamra zaciskowa
do połączenia z rurociągiem wylotowym o średnicy Ø 160 mm.

Dostawa obejmuje:
Ramię odciągowe, wentylator, wspornik ścienny, wyłącznik
zabezpieczający, komplet elementów łączeniowych,
rozciągany element rurociągowy, króciec wylotowy z kratką
zabezpieczającą.
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Wentylator odciągowy KEMPER 2.000 m³/h jest urządzeniem 
wszechstronnego zastosowania. Może służyć zarówno do 
odciągania dymów spawalniczych, pyłów, spalin samocho-
dowych, jak i do transportu trocin, wypełniaczy opakowa-
niowych czy innych materiałów sypkich. Dmuchawa odciągowa 
jest uniwersalnym rozwiązaniem dla
wielu różnych zastosowań.

Można ją doskonale wykorzystywać do wentylacji. Za jej 
pomocą można dostarczać świeże powietrze do kontenerów, 
rur lub innych zbiorników. Dmuchawa odciągowa daje się łatwo 
przemieszczać, gdyż jest przystosowana zarówno do przeno-
szenia, jak i przewożenia na kółkach.

Zarówno obudowa oraz wirnik skrzydełkowy są wykonane jako 
iskrobezpieczny odlew z aluminium krzemowego. Zewnętrzna 
powierzchnia wentylatora oraz konstrukcja wsporcza poma-
lowane są metodą proszkową. Urządzenie dostarczane jest 
w wersji przenośnej i przewoźnej włącznie z przewodem 
przyłączeniowym 5,0 m z wyłącznikiem zabezpieczającym ale 
bez wyposażenia.

Zarówno po stronie ssącej, jak i wylotowej można za pomocą 
dołączonej klamry zaciskowej przyłączyć przewody odciągowe 
Ø 100 mm, Ø 150 mm oraz Ø 160 mm.

Dane techniczne
Ciężar:  30,0 kg
Poziom hałasu: 68 dB(A)

Wentylator odciągowy 2.000 m³/h

Nr. kat. Opis €
91 623 Wentylator odciągowy, przenośny /przejezd-

ny, Wentylator: 2.000 m³/h,
Silnik: 0,75 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 1.115,00

91 623 100 Wentylator odciągowy, przenośny / prze-
jezdny, Wentylator: 2.000 m³/h,
Silnik: 0,75 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 1.151,00

93 082 Przewód odciągowy, Ø 100 mm,
długość 6,0 m, włącznie z dyszą
ssącą na stopie magnetycznej 235,40

93 083 Przewód odciągowy, Ø 150 mm,
długość 6,0 m, włącznie z dyszą
ssącą na stopie magnetycznej 259,20

79 103 31 Ssawka na stopie magnetycznej, wraz 
z przewodem odciągowym, Ø 150 mm, 
długość 6,0 m 266,20

93 084 Przewód wylotowy, Ø 160 mm, długość 6,0 
m 221,10
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Wentylator odciągowy 3.000 m³/h

Wentylator odciągowy 3.000 m³/h jest urządzeniem
wszechstronnego zastosowania. Może służyć zarówno
do odciągania dymów spawalniczych, pyłów, spalin
samochodowych, jak i do transportu trocin, wypełniaczy
opakowaniowych czy materiałów o konsystencji pyłówej.

Również doskonale nadaje się do wykorzystania w
przeciwnym kierunku, na przykład za jego pomocą można
dostarczać świeże powietrze do kontenerów, rur lub innych
zbiorników.

Obudowa jest wykonana jako iskrobezpieczny odlew
z aluminium krzemowego. Wirnik skrzydełkowy z blachy
stalowej jest wyważony statycznie i dynamicznie. Zewnętrzna
powierzchnia wentylatora oraz wózka pomalowane są metodą
proszkową. Urządzenie dostarczane jest w wersji przenośnej
i przewoźnej włącznie z przewodem przyłączeniowym 5,0 m
z wyłącznikiem zabezpieczającym ale bez wyposażenia.

Zarówno po stronie ssącej, jak i wylotowej można za
pomocą dołączonej klamry zaciskowej przyłączyć przewody
odciągowe Ø 250 mm.

Dane techniczne
Ciężar:  30,0 kg
Poziom hałasu 69 dB(A)

Nr. kat. Opis €
91 618 Wentylator odciągowy, przenośny / prze-

jezdny, Wentylator: 3.000 m³/h,
Silnik: 1,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz 1.874,00

91 618 100 Wentylator odciągowy, przenośny / prze-
jezdny, Wentylator: 3.000 m³/h,
Silnik: 1,5 kW · 1 x 230 V / 50 Hz 2.014,00

93 087 Przewód odciągowy, Ø 250 mm, długość 
6,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie 
magnetycznej 304,20

93 087 100 Przewód odciągowy, Ø 250 mm, długość 
10,0 m, włącznie z dyszą ssącą na stopie 
magnetycznej 387,00

93 088 Przewód wylotowy, Ø 250 mm,długość 6,0 
m 270,90
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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 0244 Filtr zamienny z membraną ePTFE z Kem-

Texu® 354,20

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

cząsteczek < 0,4 μm
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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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Urządzenie filtrująco-zasysające jest bardzo elastycznym
rozwiązaniem odciągu, oferującym podłączenie czterech
możliwych węży odciągowych i odciąganie zanieczyszczonego
powietrza w miejscu ich powstawania.

System wyposażony jest w boczny kompresujący kanał lateral-
ny, który w ekstremalnych warunkach pracy pracuje bez
zastrzeżeń, niedopuszczając do zasysania worka osadowego.

Urządzenie jest stosowane w każdych warunkach, gdzie
odbywa się obróbka metalu wymagająca odciągu
zanieczyszczonego powietrza powstałego w wyniku tych
procesów. Szczególne zastosowanie znajduje przy odciągu
za pomocą palników ze zintegrowanym w swojej konstrukcji 
systemem odciągowym, gdzie użycie innego rodzaju ele-
mentów
pochłaniająco-zasysających nie jest wymagane. Możliwość 
podłączenia takich elementów zasysających uzależnione jest 
od możliwości przy konkretnym zastosowaniu oraz panujących 
warunków pracy.

Solidnie wykonane urządzenie jest wyposażone w filtry
nabojowe KemTex® o powierzchni 10 m² posiadające
membranę ePTFE, które sterowane i kontrolowane
elektronicznie przy odpowiednim nasyceniu zostają równolegle
do procesów filtracji automatycznie oczyszczone. Oczyszczanie
odbywa się poprzez dysze rotacyjne napędzane podciśnieniem,
które jest nieustanie uzupełniane w 40 l zbiorniku
podciśnieniowym.

Wysokociśnieniowy system KEMPER jest standardowo
wyposażony w automatykę Start/Stop. Poprzez to rozwiązanie
następuje automatyczna, w zależności od potrzeb na poszcze-
gólnych stanowiskach, aktywacja lub dezaktywacja konkretnego 
stanowiska odciągowego.

Dostawa obejmuje:
Urządzenie odciągowe z 16 amperową wtyczką CEE, boczny
kompresujący kanał lateralny, moduł automatyki Start/Stop.

Wysoko-próżniowe urządzenie fitrująco-zasysające
z kompresującym kanałem lateralnym i czterema podłączeniami odciągowymi.

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
82 700 Wysokopróżniowy filtr nabojowy 5,5 

kW · 3 x 400 V / 50 Hz 12.366,00
94 102 600 02 Kleszcze do automatyki Start-/Stopp 566,90

Dane techniczne
Wydajność ssania: 680 m³/h
Moc silnika: 5,5 kW
Pobieranie prądu: 11 A
Maksymalne podciśnienie: 20.000 Pa
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Podłączenie sprężonego powietrza: 5 - 6 bar
Ciężar: 250,0 kg
Wymiary: 655 x 1.200 x 1.370 mm
Poziom hałasu: 74 dB(A)

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0333 Wkład nabojowy 10 m² KemTex® z 

membraną ePTFE 805,80

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

cząsteczek < 0,4 μm

1.370 m
m

650 mm

1.200 mm
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Urządzenie filtrująco-zasysające jest bardzo elastycznym
rozwiązaniem centralnego odciągu, oferującym poprzez jedno
podłączenie Ø100, odciąganie zanieczyszczonego powietrza w
miejscu ich powstawania.

System wyposażony jest w boczny kompresujący kanał lateral-
ny, który w ekstremalnych warunkach pracy pracuje bez
zastrzeżeń, niedopuszczając do zasysania worka osadowego.

Urządzenie jest stosowane w każdych warunkach, gdzie
odbywa się obróbka metalu wymagająca odciągu
zanieczyszczonego powietrza powstałego w wyniku tych
procesów. Szczególne zastosowanie znajduje przy odciągu
za pomocą palników z zintegrowanym w swojej konstrukcji
systemem odciągowym, gdzie użycie innych elementów
pochłaniająco-zasysających nie jest wymagane.
Możliwość podłączenia tego rodzaju elementów zasysających
uzależnione jest od możliwości przy konkretnym zastosowaniu
oraz panujących warunków pracy.

Solidnie wykonane urządzenie jest wyposażone w filtry nabo-
jowe KemTex® o powierzchni 10 m² posiadające membranę 
ePTFE, które sterowane i kontrolowane elektronicznie przy 
odpowiednim nasyceniu zostają równolegle do procesów filtracji 
automatycznie oczyszczone. Oczyszczanie odbywa się poprzez 
dysze rotacyjne napędzane podciśnieniem, które jest nieustanie 
uzupełniane w 40 l zbiorniku podciśnieniowym.

Wysokocsiśnieniowy system KEMPER jest standardowo
wyposażony w automatykę Start/Stop. Poprzez to rozwiązanie
następuje automatyczna, w zależności od potrzeb na poszcze-
gólnych stanowiskach, aktywacja lub dezaktywacja konkretnego 
stanowiska odciągowego.

Dostawa obejmuje:
Urządzenie odciągowe z 16 amperową wtyczką CEE, boczny
kompresujący kanał lateralny, moduł automatyki Start/Stop

Wysoko-próżniowe urządzenie fitrująco-zasysające
z kompresującym kanałem lateralnym i jednym podłączeniem Ø 100 mm

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
82 750 Wysoko-próżniowy filtr nabojowy 5,5 

kW · 3 x 400 V / 50 Hz 12.366,00
94 102 600 02 Kleszcze do automatyki Start-/Stopp 566,90

Dane techniczne
Wydajność ssania: 680 m³/h
Moc silnika: 5,5 kW
Pobieranie prądu: 11 A
Maksymalne podciśnienie: 20.000 Pa
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Podłączenie sprężonego powietrza: 5 - 6 bar
Ciężar: 250,0 kg
Wymiary: 655 x 1.200 x 1.370 mm
Poziom hałasu: 74 dB(A)

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0333 Wkład nabojowy 10 m² KemTex® z 

membraną ePTFE 805,80

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

cząsteczek < 0,4 μm

1.
37

0 
m

m

1.200 mm
650 mm
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Systemy rurociągowe do wysokociśnieniowych jednostek
filtrujących
Poz. Nr. kat. Opis €
 1 250 000 100 300 Rura 3 m, Ø 100 mm, Grubość blachy: 0,6 mm, 5,4 kg 36,90
 1 250 000 100 600 Rura 6 m, Ø 100 mm, Grubość blachy: 0,6 mm, 10,8 kg 73,90
 2 250 030 100 015 15° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 13 mm, 0,3 kg 23,60
 2 250 030 100 030 30° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 27 mm, 0,3 kg 23,60
 2 250 030 100 045 45° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 41 mm, 0,3 kg 25,00
 2 250 030 100 060 60° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 64 mm, 0,4 kg 27,40
 2 250 030 100 090 90° Kolano, Ø 100 mm, Długość: 100 mm, 0,4 kg 28,50
 3 250 060 100 000 Złączka zewnętrzna, Ø 100 mm, Długość: 80 mm, 0,1 kg 12,50
 4 250 070 100 000 Złączka zewnętrzna, Ø 100 mm, Długość: 90 mm, 0,1 kg 5,60
 5 250 150 100 063 Trójnik orłowy redukcyjny, Ød1 100 mm, Ød3: 63 mm, Ød4 63 mm, 0,9 kg 92,40
 6 250 100 100 063 Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, Długość: 125 mm 33,20
 6 250 100 100 080 Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 80 mm, Długość: 126 mm 33,50
 6 250 100 100 100 Trójnik, Ød1: 100 mm, Ød3: 100 mm, Długość: 151 mm 35,20
 7 250 110 100 063 Króciec siodełkowy, Średnica rury: 100 mm, 0,1 kg 16,80
 8 250 200 100 063 Redukcja, Ød1: 100 mm, Ød2: 63 mm 26,30
 8 250 200 100 080 Redukcja, Ød1: 100 mm, Ød2: 80 mm 26,30
 9 250 260 100 000 Pokrywa do kształtek, Ø 100 mm, Długość: 40 mm, 0,1 kg 8,10
 10 250 250 100 000 Pokrywa do rur, Ø 100 mm, Długość: 10 mm, 0,1 kg 10,50

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.

Systemy rurociągowe do wysokociśnieniowych jednostek
filtrujących
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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 dwo-

ma 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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Wysokopróżniowe urządzenia odciągowo-filtrujące

Dane techniczne
Nr. kat. 91 0330 030 91 0400 040 91 0450 060
Wydajność ssania: 3.300 m³/h 4.000 m³/h 4.500 m³/h
Maksymalne podciśnienie: 18.000 Pa 18.000 Pa 20.000 Pa
Moc silnika: 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Materiał filtra: KemTex® ePTFE filtr membranowy
Stopień oczyszczania: 99,99 %, Kategorie użytkowania L, M
Podłączenie sprężonego powietrza: 5 - 6 bar, czyste, suche niezaolejone
Ciężar: 1.050 kg 1.150 kg 1.350 kg
Wymiary: 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

Wysokopróżniowe urządzenia odciągowo-filtrujące z
Systemu 9000 nadają się szczególnie do podłączenia
wielu elementów odciągowych oraz do budowy centralnych
systemów odciągowych w spawalniach, szlifierniach i innych
podobnych pomieszczeniach.

Odessane substancje szkodliwe zostaną oddzielone za
pomocą filtra z tworzywa KemTex® z membraną ePTFE.
Układ sterowania oparty na sterowniku Simatic S7 firmy
Siemens nadzoruje przy tym ilość pyłu zbierającego się na
zewnętrznej powierzchni filtra i przy przekroczeniu wartości
granicznej automatycznie uruchamia oczyszczanie.
Praca urządzenia nie zostaje przy tym przerwana. Oddzielony
pył zostaje zgromadzony w specjalnym zbiorniku i usunięty.

Solidne, złożone ze wzmocnionych stalowych paneli
urządzenie filtrujące składa się z dwóch części, które na
miejscu muszą być zmontowane w jedną całość. Poniższa
tabela zawiera przegląd urządzeń standardowych.
Przy większych wydajnościach prosimy o przesłanie
indywidualnego zapytania.

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Właściwe pochłanianie szkodliwych zanieczyszczeń
powstających podczas spawania.

- pochłanianie w miejscu ich powstawania

- łatwe ustawianie ssawki

- swobodne obracanie ssawki

- ustawienie ssawki zgodnie z przebiegiem spoiny
 spawalniczej

- przyszłościowa inwestycyjność zgodna z obowiązującymi
 przepisami

Stopień separacji filtra

- 98,9% powstających zanieczyszczeń przypadają na obszar
 wielkości nanometrowej, tak więc cząsteczek mniejszych
 niż 400 nanometrów.

- cząsteczki te charakteryzują się przenikalnością do płuc i są
 powodem schorzeń nowotworowych.

- dopuszczalny stopień separacji osiągający 99 %
 skuteczności przy pomiarach wielkości cząsteczek 0,4 μm
 jest niewystarczający i nie osiąga obszaru nanometrowego.

- urządzenia odciągowe KEMPER z membranowymi filtrami
 ePTFE osiągają stopień separacji powyżej 99% jednak przy
 dużo mniejszej wielkości cząsteczek niż 0,4 μ, co
 potwierdza ich niezawodność.

Dym spawalniczy - Co to jest?

Przy spawaniu metali powstaje dym spawalniczy zawierający 
różne wielkości szkodliwych cząsteczek. Średnica cząsteczek 
waha się w granicach od 0,1 μm, do 1,0 μm, przeważająco 
jednak w obszarze mniejszym niż 0,4 μm.

Typowy podział szkodliwych cząsteczek w dymach
spawalniczych:

Źródło: Spiegel-Ciobanu (kontrola - AWS)

Tabela wykazuje, że 98,9 % cząsteczek zawartych w dymach 
spawalniczych przypada na obszar ich wiekości od 0,4 μm,
które w małym stopniu odseparowywane są przez filtry klasy „M 
“

Filtry klasy „M“ nie stanowią więc dostatecznego zabezpie-
czenia dla Państwa pracowników.

Obecny stan techniki jest decydujący
przy doborze urządzeń.

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
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana

Pole ssania
Spoina

100 %

Kryteria przy doborze przejezdnych urządzeń odciągowych
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Kryteria przy doborze przejezdnych urządzeń odciągowych

Metoda spawania Spawanie na stanowiskach ruchomych

Ręczne spawanie łukowe
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Przejezdny filtr mechaniczny
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Przejezdny filtr nabojowy
· Przejezdny filtr elektrostatyczny
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Ręczne spawanie łukowe
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Filter-Master XL

Spawanie MIG/MAG
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Przejezdny filtr mechaniczny
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Przejezdny filtr nabojowy
· Przejezdny filtr elektrostatyczny
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Spawanie MIG/MAG
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Filter-Master XL

Spawanie metodą TIG
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Przejezdny filtr mechaniczny
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Przejezdny filtr nabojowy
· Przejezdny filtr elektrostatyczny
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Spawanie metodą TIG
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Przejezdny filtr mechaniczny (wg IFA)
· Filtr nabojowy (wg IFA)
· Filter-Master XL
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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
wspornika 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
dowolnej 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.

Filter-Master
10

20
 m

m

655 mm655 mm

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
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Mechaniczny, przejezdny filtr dymów spawalniczych
z jednym ramieniem

Przejezdne urządzenie odciągowo filtrujące do codziennych
przemysłowych zastosowań. Uniwersalne - dzięki wielu
różnym wariantom i obszernemu zestawowi elementów
wyposażenia dodatkowego.

Urządzenie jest wyposażone w jedno 2-, 3- lub 4 metrowej
długości ramię odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym lub
z rurami. Zawiera ono obrotową ssawkę (360°), którą można
w przypadku tego urządzenia wyposażyć dodatkowo
w zestaw do oświetlenia miejsca pracy, jak również w
przełącznik Zał/Wył załączający całe urządzenie. Znajduje
się on w pobliżu wyłącznika oświetlenia, na ssawce.

Dla uproszczenia eksploatacji, można wszystkie urządzenia
tego typu wyposażyć w automatykę KEMPER Start/Stop,
która uruchamia wentylator w urządzeniu, w momencie rozpo-
czynania spawania. Jest to wygodne i bezpieczne,
gdyż odsysanie działa zawsze wówczas, gdy szkodliwe
dymy spawalnicze mogą zagrażać użytkownikowi.
Znajdujący się w wyposażeniu czujnik kleszczowy po prostu
zakłada się na przewód masowy.

Zasada pracy jest podobna jak w przypadku urządzenia
Filter-Master, jednak to urządzenie można wyposażyć,
oprócz filtra głównego, w dodatkowy filtr z węglem aktywnym.
Wymiana filtra przebiega poprzez drzwiczki serwisowe.

Zintegrowany system sterowania informuje nie tylko
o konieczności wymiany wkładu filtracyjnego, ale również o
błędnym podłączeniu faz, dzięki czemu urządzenie zawsze
pracuje cicho i z pełną wydajnością.

10
20

 m
m

655 mm655 mm

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
84 100 103 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 2.864,00
84 100 104 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 2.983,00
84 100 105 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 3.108,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

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: 95,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
84 100 100 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 2.638,00
84 100 101 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 2.690,00
84 100 102 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 2.727,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym

1.004,00

Filtry zamienne 
Nr. kat. Opis €
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80
109 0010 Filtr główny 294,70
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00
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Przejezdny, mechaniczny filtr dymów spawalniczych
do jednoczesnego zastosowania na dwóch różnych
stanowiskach spawalniczych. Urządzenie jest oferowane
zarówno z ramionami w wykonaniu z wężem ssącym, jak
i z rurami.

Daje ono możliwość odciągania dymów z dwóch,
umiejscowionych koło siebie stanowisk spawalniczych,
za pomocą tylko jednego urządzenia. Ssawki z klapami
mogą być wykorzystywane zarówno jednocześnie jak
i naprzemiennie. W każdym przypadku jest to ekonomiczna
alternatywa.

Oczywiście, również w przypadku urządzenia z dwoma
ramionami, mogą być one wzbogacone o wyposażenie takie
jak na przykład zestaw oświetleniowy czy automatyka
Start/Stop. W jej skład wchodzą dwa czujniki kleszczowe
co powoduje, że zapewniony jest najwyższy stopień
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu wygodnej
obsługi.

Dostawa zawiera urządzenie filtrujące z dwoma ramionami
odciągowymi o długości 2-, 3- lub 4 metry, wkład filtracyjny
wraz z filtrem wstępnym, przewód sieciowy 5 m z wtyczką
16 A CEE oraz wieszak na przewód.

Mechaniczny, przejezdny filtr dymów spawalniczych
z dwoma ramionami
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 Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 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: 95,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
84 200 103 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 2,0 m, Ø 150 mm 3.690,00
84 200 104 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 3,0 m, Ø 150 mm 3.928,00
84 200 105 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 4,0 m, Ø 150 mm 4.165,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
84 200 100 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 2,0 m, Ø 150 mm 3.232,00
84 200 101 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 3,0 m, Ø 150 mm 3.346,00
84 200 102 Filtr mechaniczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 4,0 m, Ø 150 mm 3.423,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80
109 0010 Filtr główny 294,70
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Mechaniczny, przejezdny filtr dymów spawalniczych

Przy spawaniu materiałów wysokostopowych, 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).

Przetestowane przez IFA, przejezdne urządzenie
odciągowo-filtrujące z jednym ramieniem spełnia wszystkie
kryteria odpowiadające najwyższemu stopniowi filtracji (W3)
w zakresie odciągania dymów spawalniczych powstających
przy spawaniu stali wysokostopowych, z zawartością
chromu i niklu ponad 30 %. Urządzenie jest wyposażone
w jedno ramię odciągowe o długości 2-, 3- lub 4 metrowej,
w wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami.

Powstające w czasie spawania szkodliwe substancje zostają
wychwycone przez ssawkę i skierowane do filtra wstępnego,
gdzie są oddzielane duże zanieczyszczenia. Pozwala
to na zwiększenie trwałości filtra głównego. Tak wstępnie
oczyszczone powietrze przepływa przez filtr główny, który
je oczyszcza w stopniu większym niż 99,9 %, a następnie
zostaje skierowane z powrotem do przestrzeni roboczej.

Wszystkie elementy obsługi i nadzoru są w przejrzysty
sposób rozmieszczone na panelu sterowania. Zarówno ut-
rzymanie wielkości przepływu, jak i zaistnienie konieczności 
wymiany filtra jest nadzorowane i sygnalizowane na panelu. 
Dodatkowo urządzenie można wyposażyć odpowiednio w 
automatykę Start/Stop. Wbudowany system nadzoru kolejności 
faz sygnalizuje niewłaściwy kierunek obrotów wentylatora.
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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
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Ciężar: 95,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm
Dopuszczenie IFA: 200823484/1140

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
84 150 100 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 2.722,00
84 150 101 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 2.762,00
84 150 102 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 2.814,00

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
84 150 103 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 2.850,00
84 150 104 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 3.024,00
84 150 105 Filtr mechaniczny z jednym ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 3.108,00

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80
109 0227 Filtr główny 299,50
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Przejezdny, elektrostatyczny filtr KEMPER nadaje się,
jak i pozostałe urządzenia przejezdne, do różnorodnych
zastosowań na ruchomych stanowiskach roboczych.
Dysponuje on jednak innym systemem filtracji, opartym
na zasadzie dwustopniowej filtracji cząsteczek naładowanych
elektrycznie i oddzielaniu od powietrza. Drobne cząsteczki
pyłu w dymie spawalniczym zostają wychwycone przez
ssawkę, przepuszczone przez filtr wstępny, a potem w części
jonizacyjnej, przez kolektor filtra głównego z panującym tam 
silnym polem elektrycznym.

Naładowane dodatnio cząsteczki docierające do przestrzeni 
z polem elektrycznym pomiędzy płytami kolektora, są przez 
te płyty przyciągane i pozostają do nich przyczepione. W taki 
sposób powietrze zostaje efektywnie oczyszczone z cząsteczek
w stopniu sięgającym 98 %.

Wszystkie funkcje obsługi oraz odpowiadające im lampki
kontrolne nadzoru wysokiego napięcia, funkcjonowania
urządzenia oraz wyłącznik, są w przejrzysty sposób
rozmieszczone na panelu sterowania.

W każdym przypadku można podłączyć do urządzenia
zintegrowaną automatykę Start/Stop oraz zestaw
oświetleniowy. Urządzenie jest wyposażone w jedno 2-,
3- lub 4 metrowej długości ramię odciągowe w wykonaniu
z wężem ssącym lub z rurami.

Elektrostatyczny, przejezdny filtr dymów spawalniczych
z jednym ramieniem odciągowym
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Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 98 %
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Ciężar: 105,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
86 100 103 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 5.003,00
86 100 104 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 5.122,00
86 100 105 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 5.242,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
86 100 100 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 2,0 m, Ø 150 mm 4.789,00
86 100 101 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 3,0 m, Ø 150 mm 4.843,00
86 100 102 Filtr elektrostatyczny z 1 ramieniem 

odciągowym, 4,0 m, Ø 150 mm 4.884,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0400 Wkład główny filtra elektrostatycznego 1.403,00
91 450 000 09 Komplet drutów jonizujących (kompl. 5 

sztuk) 78,50
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Elektrostatyczny, przejezdny filtr dymów spawalniczych
z dwoma ramionami odciągowymi

Przejezdny filtr elektrostatyczny do jednoczesnego
zastosowania na dwóch różnych stanowiskach
spawalniczych. Urządzenie jest oferowane zarówno
z ramionami w wykonaniu z wężem ssącym, jak i z rurami.
Ramiona mogą obracać się o 360° wokół urządzenia.

Daje ono możliwość odciągania dymów z dwóch
umiejscowionych koło siebie stanowisk spawalniczych,
za pomocą tylko jednego urządzenia. Ssawki z klapami
regulacyjnymi mogą być wykorzystywane zarówno
jednocześnie, jak i naprzemiennie. W każdym przypadku
jest to ekonomiczna alternatywa.

Oczywiście również w przypadku urządzenia z dwoma
ramionami mogą być one wzbogacone o wyposażenie,
na przykład zestaw oświetleniowy czy automatykę Start/Stop.
W jej skład wchodzą dwa czujniki kleszczowe co powoduje,
że zapewniony jest najwyższy stopień bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zachowaniu wygodnej obsługi.

Dostawa zawiera urządzenie filtrujące z dwoma ramionami
odciągowymi o długości 2-, 3- lub 4 metry, wkład filtracyjny
wraz z filtrem wstępnym, przewód sieciowy 5 m z wtyczką
16 A CEE oraz wieszak na przewód.
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Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
86 200 103 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 2,0 m, Ø 150 mm 5.735,00
86 200 104 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 3,0 m, Ø 150 mm 5.978,00
86 200 105 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 4,0 m, Ø 150 mm 6.210,00

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 m³/h
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 98 %
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Ciężar: 105,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.020 mm

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
86 200 100 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 2,0 m, Ø 150 mm 5.288,00
86 200 101 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 3,0 m, Ø 150 mm 5.402,00
86 200 102 Filtr elektrostatyczny z 2 ramionami 

odciągowymi, 4,0 m, Ø 150 mm 5.479,00
94 104 100 Automatyczny wyłącznik wyłączający 

urządzenie przy zbyt dużej ilości pyłu w filtrze 
głównym 385,00

92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0400 Wkład główny filtra elektrostatycznego 1.403,00
91 450 000 09 Komplet drutów jonizujących (kompl. 5 

sztuk) 78,50
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Zwróćcie uwagę na znajdujące się w tym katalogu niebieskie rysunki dotyczące pyłów
przenikających przez płuca. Tutaj możecie być pewni, że powietrze jest uwolnione z najdrobniejszych

pyłów przenikających przez płuca.
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Typowy rozkład ilościowy cząsteczek przy spawaniu i cięciu
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana

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)

Urządzenia odciągowo-filtrujące KEMPER są budowane w 
oparciu o filtry z KemTex® z membraną ePTFE, jakie działają 
we wszystkich jednostkach odciągowych. Urządzenia te są 
również efektywne tam, gdzie inne filtry już nie odfiltrowują 
żadnych cząsteczek. Szczególnie ważny jest zakres wielkości 
cząsteczek pyłów powstających podczas spawania i cięcia 
metali - poniżej 0,4 μm.

Po prostu cząsteczki poniżej 0,4 μm są tak małe, że przenikają 
do pęcherzyków płucnych. W pęcherzykach zachodzi wy-
miana tlenu pomiędzy powietrzem wdychanym i krwioobie-
giem człowieka. Najmniejsze cząsteczki, które docierają do 
pęcherzyków płucnych mogą również dyfundować do krwioo-
biegu. Nagromadzenie ich w pęcherzykach oraz w układzie 
krwionośnym może, w zależności od ich rodzaju, prowadzić do 
ciężkich uszkodzeń zdrowia, z chorobą nowotworową włącznie. 
Dlatego urządzenia odciągowo filtrujące muszą być w stanie 
również te najmniejsze pyły poniżej 0,4 μm oddzielić. Tylko 
to może uchronić was i waszych współpracowników przed 
ciężkimi schorzeniami.

Badania prowadzone przez AWS doprowadziły do powstania 

podziału cząsteczek występujących w dymie spawalniczym, ze 
względu na ich wielkość.

Filtry z KemTex® z membraną ePTFE, mogą rzeczywiście 
odfiltrowywać z powietrza cząsteczki mniejsze niż 0,4 μm. 
Według badań AWS dokładnie na ten zakres przypada 98,9 % 
cząsteczek.

Efektywna wielkość porów w membranie ePTFE KemTex® jest 
tak mała, że już odfiltrowanie samych cząsteczek 0,1 μm sta-
nowi ok. 92 %. Bliska zeru emisja cząsteczek przedostających 
się przez membranę ePTFE KemTex® przewyższa wszystkie 
powszechne wymagania. Szczególnie w zakresie najdrobniejs-
zych pyłów membrana ePTFE KemTex® skutecznie zapobiega 
przenikaniu jego cząsteczek.

Filtry z KemTex® z membraną ePTFE stanowią szczytową 
technologię dla wszelkich zastosowań i gwarantują doskonałą 
wydajność filtracji. Są one efektywne nawet tam, gdzie filtry kla-
sy „M” natrafiają na granice swoich możliwości. Przepuszczają 
ok. 90 % cząstek mniej niż tradycyjne filtry. Polegajcie na 
doświadczeniu KEMPER a i utrzymujcie powietrze w czystości 
za pomocą filtrów z KemTex® z membraną ePTFE.

Filtry nabojowe KemTex®, z membraną ePTFE
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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.

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

Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 μm

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

cząsteczek < 0,4 μm
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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

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 0300 10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 805,80
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Przejezdny filtr dymów spawalniczych do zastosowań
przemysłowych z dwoma nabojowymi wkładami filtracyjnymi
z KemTexu® z membraną ePTFE. Dzięki samo-oczyszczającym
się nabojowym wkładom filtracyjnym nadaje się on do częstego
stosowania i jest chętnie wykorzystywany. Filtry nabojowe
działają na zasadzie filtracji powierzchniowej tak, że odessane
cząsteczki pyłu nie mogą wnikać w medium filtracyjne, gdyż 
są one oddzielane na zewnętrznej powierzchni filtra. Dlatego 
dopuszcza się czyszczenie filtrów nabojowych sprężonym po-
wietrzem. Jest to możliwe poprzez pokrycie i termiczne zlami-
nowanie tkaniny nośnej z warstwą membrany
teflonowej. Niezwykle wysoki stopień oczyszczania filtrów
nabojowych KEMPER w zakresie cząsteczek mniejszych niż
0,4 μm zapewnia wysokie bezpieczeństwo. Ponieważ 98,9 %
cząsteczek w dymie spawalniczym przypada na ten zakres,
a do tego mogą się one przedostawać przez płuca, co oznacza,
że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwioobiegu.
Za pomocą tradycyjnych filtrów, nawet odpowiadających
klasie filtracji M, nie można cząsteczek z tego zakresu nawet
częściowo odfiltrować. Stopień zapełnienia filtra oraz inne
funkcje urządzenia są nadzorowane przez wbudowany system
sterowania. Przy osiągnięciu ustalonej wartości granicznej
samoczynnie następuje oczyszczanie filtrów nabojowych w
czasie działania urządzenia tak, że jego praca nie musi być
przerywana. Wkłady nabojowe są gruntownie oczyszczane za
pomocą sprężonego powietrza przechodzącego przez dysze
rotacyjne, a cały pył można po prostu usunąć za pomocą
wbudowanego pojemnika. Przejezdny filtr nabojowy można
doposażyć w obszerny zestaw wyposażenia dodatkowego, jak
na przykład automatyka Start / Stop lub oświetlenie w ssawce.
Urządzenie dostępne jest z jednym ramieniem odciągowym o
długości 2-, 3- lub 4 metry w wykonaniu z wężem ssącym lub
z rurami.

Przejezdny filtr nabojowy
z jednym ramieniem odciągowym

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Sposób oczyszczania: Dysze rotacyjne
Kategorie użytkowania: L, M
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Liczba filtrów nabojowych: 2
Największy pojemnik sprężonego 
powietrza:

25 L

Podłączenie sprężonego powie-
trza:

5 - 6 bar

Pojemnik na odpady: 11 L
Poziom hałasu: 70 dB(A)
Ciężar: 140,0 kg
Wymiary: 655 x 855 x 1.475 mm

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
82 100 103 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

2,0 m, Ø 150 mm 5.728,00
82 100 104 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

3,0 m, Ø 150 mm 5.847,00
82 100 105 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

4,0 m, Ø 150 mm 5.966,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
82 100 100 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

2,0 m, Ø 150 mm 5.496,00
82 100 101 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

3,0 m, Ø 150 mm 5.544,00
82 100 102 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

4,0 m, Ø 150 mm 5.592,00

Wkłady zamienne do filtrów nabojowych
Nr. kat. Opis €
109 0313 4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 354,20
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Przejezdny filtr nabojowy
z dwoma ramionami odciągowymi

Przejezdny filtr nabojowy z dwoma ramionami służy
do jednoczesnego zastosowania na dwóch różnych
stanowiskach spawalniczych. Urządzenie jest oferowane
zarówno z ramionami w wykonaniu z wężem ssącym jak i z
rurami. Ramiona mogą obracać się o 360° wokół urządzenia.

Ssawki z klapami umożliwiają rozdzielenie całego strumienia
odciąganego powietrza pomiędzy obydwa stanowiska zgodnie
z indywidualnymi potrzebami. Przy opcjonalnym wyposażeniu
urządzenia w automatykę Start/Stop dostarczane są dwa
czujniki kleszczowe, dzięki którym rozpoczęcie spawania
na każdym z dwóch stanowisk może być rozpoznawane,
co powoduje, że jest zapewniony najwyższy stopień
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu wygodnej
obsługi.

Stopień zapełnienia filtra oraz inne funkcje urządzenia są
nadzorowane przez wbudowany system sterowania. Przy
osiągnięciu ustalonej wartości granicznej samoczynnie
następuje oczyszczanie filtrów nabojowych w czasie działania
urządzenia tak, że jego praca nie musi być przerywana.
Wkłady nabojowe są delikatnie oczyszczane za pomocą
sprężonego powietrza przechodzącego przez dysze
rotacyjne, a cały pył można po prostu usunąć za pomocą
wbudowanego pojemnika.

Dostawa zawiera urządzenie filtrujące z dwoma ramionami
odciągowymi o długości 2-, 3- lub 4 metrów, wkład filtracyjny
wraz z filtrem wstępnym, przewód sieciowy 5 m z wtyczką
16 A CEE oraz wieszak na przewód.

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
82 200 103 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

2,0 m, Ø 150 mm 6.644,00
82 200 104 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

3,0 m, Ø 150 mm 6.881,00
82 200 105 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

4,0 m, Ø 150 mm 7.119,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
82 200 100 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

2,0 m, Ø 150 mm 6.245,00
82 200 101 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

3,0 m, Ø 150 mm 6.352,00
82 200 102 Filtr nabojowy z 2 ramionami odciągowymi, 

4,0 m, Ø 150 mm 6.436,00

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Sposób oczyszczania: Dysze rotacyjne
Kategorie użytkowania: L, M
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Liczba filtrów nabojowych: 2
Największy pojemnik sprężonego 
powietrza:

25 L

Podłączenie sprężonego powie-
trza:

5 - 6 bar

Pojemnik na odpady: 11 L
Poziom hałasu: 70 dB(A)
Ciężar: 140,0 kg
Wymiary: 655 x 855 x 1.475 mm

Wkłady zamienne do filtrów nabojowych
Nr. kat. Opis €
109 0313 4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 354,20
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Przy spawaniu materiałów wysokostopowych, 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).

Przetestowane przez IFA, przejezdne urządzenie
odciągowo-filtrujące z jednym ramieniem spełnia wszystkie
kryteria odpowiadające najwyższemu stopniowi filtracji (W3)
w zakresie odciągania dymów spawalniczych powstających
przy spawaniu stali wysokostopowych z zawartością chromu
i niklu ponad 30 %. Urządzenie jest wyposażenie w jedno 2-,
3- lub 4 metrowej długości ramię odciągowe w wykonaniu
z wężem ssącym lub z rurami.

Stopień zapełnienia filtra oraz inne funkcje urządzenia są
nadzorowane przez wbudowany system sterowania. Przy
osiągnięciu ustalonej wartości granicznej samoczynnie
następuje oczyszczanie filtrów nabojowych w czasie działania
urządzenia tak, że jego praca nie musi być przerywana.
Wkłady nabojowe są gruntownie oczyszczane za pomocą
sprężonego powietrza przechodzącego przez dysze
rotacyjne, a cały pył można po prostu usunąć za pomocą
wbudowanego pojemnika.

Przejezdny filtr nabojowy
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Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Sposób oczyszczania: Dysze rotacyjne
Kategorie użytkowania: L, M
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Liczba filtrów nabojowych: 2
Największy pojemnik sprężonego 
powietrza:

25 L

Podłączenie sprężonego powie-
trza:

5 - 6 bar

Pojemnik na odpady: 11 L
Poziom hałasu: 70 dB(A)
Ciężar: 140,0 kg
Wymiary: 655 x 855 x 1.475 mm
Dopuszczenie IFA: 200822693/1140

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
82 150 103 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

2,0 m, Ø 150 mm 6.174,00
82 150 104 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

3,0 m, Ø 150 mm 6.293,00
82 150 105 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

4,0 m, Ø 150 mm 6.412,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
82 150 100 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

2,0 m, Ø 150 mm 5.945,00
82 150 101 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

3,0 m, Ø 150 mm 5.991,00
82 150 102 Filtr nabojowy z 1 ramieniem odciągowym, 

4,0 m, Ø 150 mm 6.039,00

Wkłady zamienne do filtrów nabojowych
Nr. kat. Opis €
109 0313 4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 354,20
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Osprzęt i części zamienne do filtrów przejezdnych

Zamienne przewody do ramion odciągowych w wykonaniu z wężem
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego.
Nr. kat. Opis €
114 0348 Do ramienia o długość 2,0 m oraz 5,0 m, Ø 150 mm 76,00
114 0349 Do ramienia o długość 3,0 m oraz 6,0 m, Ø 150 mm 114,10
114 0350 Do ramienia o długość 4,0 m oraz 7,0 m, Ø 150 mm 150,40

Automatyka Start/Stop
Załącza lub wyłącza wentylator poprzez czujnik na przewodzie masowym
Nr. kat. Opis €
94 102 10 Automatyka Start/Stop dla urządzeń z 1 ramieniem 631,10
94 102 11 Automatyka Start/Stop dla urządzeń z 2 ramionami 863,90

Ssawka
Zamienna ssawka do ramion odciągowych i teleskopowych wraz z przegubem obro-
towym i materiałami łączącymi.
Nr. kat. Opis €
79 103 00 Ssawka 105,80
79 103 010 Ssawka z oświetleniem miejsca pracy 221,10

Zestaw oświetleniowy
Nr. kat. Opis €
79 103 015 Komplet oświetleniowy, 2 x 12 V, 70 W, do urządzeń lub wentylatorów 

odciągowych z jednym ramieniem, w połączeniu z automatyką Start/Stop 
i wyłącznikiem 252,00

79 103 016 Zestaw oświetleniowy, 2 x 12 V · 70 W, dla urządzeń z dwoma ramionami 
odciągowymi z wyłącznikiem urządzenia na ssawce 489,60

Kratka ochronna
Zamienna kratka do ssawek KEMPER
Nr. kat. Opis €
127 0091 Kratka do ssawki 35,50

Przewody zamienne do ramion odciągowych w wykonaniu z rurami
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej PCW ze spiralą z drutu stalowego.
Nr. kat. Opis €
79 103 40 Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową 68,30
79 103 10 Zestaw odpornych przewodów (3 szt.) z taśmą gumową 246,00
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Wkłady zamienne do filtrów mechanicznych
Nr. kat. Opis €
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80
109 0010 Filtr główny 294,70
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00
21 400 Filtr zasadniczy do urządzenia Filter-Master 294,70
109 0013 Mata aluminiowa filtra wstępnego 128,30

Wkłady zamienne do filtrów elektrostatycznych
Nr. kat. Opis €
109 0314 Zestaw filtra wstępnego / końcowego 187,80
109 0400 Wkład główny filtra elektrostatycznego 1.403,00
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00
91 450 000 09 Komplet drutów jonizujących (kompl. 5 sztuk) 78,50

Wkłady zamienne do filtrów nabojowych
Nr. kat. Opis €
109 0313 4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 354,20

Zamienny wkład filtracyjny do filtra Filter-Master XL
Nr. kat. Opis €
109 0300 10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 805,80

Osprzęt i części zamienne do filtrów przejezdnych
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Kryteria przy doborze stacjonarnych urządzeń odciągowych

Właściwe pochłanianie szkodliwych zanieczyszczeń
powstających podczas spawania.

- pochłanianie w miejscu ich powstawania

- łatwe ustawianie ssawki

- swobodne obracanie ssawki

- ustawienie ssawki zgodnie z przebiegiem spoiny
 spawalniczej

- przyszłościowa inwestycyjność zgodna z obowiązującymi
 przepisami

Stopień separacji filtra

- 98,9% powstających zanieczyszczeń przypadają na obszar
 wielkości nanometrowej, tak więc cząsteczek mniejszych
 niż 400 nanometrów.

- cząsteczki te charakteryzują się przenikalnością do płuc i są
 powodem schorzeń nowotworowych.

- dopuszczalny stopień separacji osiągający 99 %
 skuteczności przy pomiarach wielkości cząsteczek 0,4 μm
 jest niewystarczający i nie osiąga obszaru nanometrowego.

- urządzenia odciągowe KEMPER z membranowymi filtrami
 ePTFE osiągają stopień separacji powyżej 99% jednak przy
 dużo mniejszej wielkości cząsteczek niż 0,4 μ, co
 potwierdza ich niezawodność.

Dym spawalniczy - Co to jest?

Przy spawaniu metali powstaje dym spawalniczy zawierający 
różne wielkości szkodliwych cząsteczek. Średnica cząsteczek 
waha się w granicach od 0,1 μm, do 1,0 μm, przeważająco 
jednak w obszarze mniejszym niż 0,4 μm.

Typowy podział szkodliwych cząsteczek w dymach
spawalniczych:

Źródło: Spiegel-Ciobanu (kontrola - AWS)

Tabela wykazuje, że 98,9 % cząsteczek zawartych w dymach 
spawalniczych przypada na obszar ich wiekości od 0,4 μm,
które w małym stopniu odseparowywane są przez filtry klasy „M 
“

Filtry klasy „M“ nie stanowią więc dostatecznego zabezpie-
czenia dla Państwa pracowników.

Obecny stan techniki jest decydujący
przy doborze urządzeń.
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana

Pole ssania
Spoina

100 %

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
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Kryteria przy doborze stacjonarnych urządzeń odciągowych

Metoda spawania Spawanie na stanowiskach stacjonarnych

Ręczne spawanie łukowe
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych
· Stacjonarny filtr nabojowy
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny

Ręczne spawanie łukowe
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych*
· Stacjonarny filtr nabojowy*
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny*

* Zawsze z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz

Spawanie MIG/MAG
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych
· Stacjonarny filtr nabojowy
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny

Spawanie MIG/MAG
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych*
· Stacjonarny filtr nabojowy*
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny*

* Zawsze z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz

Spawanie metodą TIG
- stali węglowych
- stali niskostopowych
- aluminium

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych
· Stacjonarny filtr nabojowy
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny

Spawanie metodą TIG
- stali wysokostopowych
- materiałów NE

· Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych*
· Stacjonarny filtr nabojowy*
· Stacjonarny filtr elektrostatyczny*

* Zawsze z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz
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Mechaniczne, stacjonarne filtry dymów spawalniczych zostały
zaprojektowane jako urządzenia przeznaczone do stosowania
na zainstalowanych na stałe stanowiskach spawalniczych,
w kabinach spawalniczych lub szkoleniowych spawalniach.
Można je montować oszczędzając miejsce na ścianach,
filarach lub wolnostojących słupach.

Urządzenie jest wyposażone w ramię odciągowe w
wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami. Oprócz ramion
o 2-, 3- lub 4 metrowej długości, można do urządzenia
przyłączyć ramiona o długości 5-, 6- lub 7 m. Te ostatnie
mocowane są do dodatkowej konsoli i składają się z
wysięgnika o długości 3 m oraz standardowego ramienia
odciągowego w wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami.

Obsługa urządzenia odbywa się w wygodny sposób,
za pośrednictwem dołączonej skrzynki sterowniczej,
którą można zamontować na odpowiedniej wysokości
pod urządzeniem. W skrzynce tej znajduje się sterownik
urządzenia umożliwiający załączanie i wyłączanie filtra.
Również tutaj znajdują się lampki sygnalizacyjne nadzoru
filtra oraz gniazdo do przyłączania czujnika kleszczowego
opcjonalnej automatyki Start/Stop.

Zanim filtr główny odfiltruje najmniejsze cząsteczki pyłu
zanieczyszczone powietrze przepływa przez filtr wstępny,
w którym są oddzielane duże zanieczyszczenia. Wkład filtra
mechanicznego działa na zasadzie filtracji wgłębnej i dlatego,
po zapełnieniu powinien być usunięty i zastąpiony nowym.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to można urządzenie przyłączyć
do rur centralnego systemu odciągowego na przykład przy
spawaniu materiałów wysokostopowych.

Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych
z jednym ramieniem odciągowym

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
85 100 105 1 ramieniem odciągowym 2,0 m 2.912,00
85 100 106 1 ramieniem odciągowym 3,0 m 3.031,00
85 100 107 1 ramieniem odciągowym 4,0 m 3.149,00
85 100 108 1 ramieniem odciągowym 5,0 m 3.405,00
85 100 109 1 ramieniem odciągowym 6,0 m 3.637,00
85 100 133 1 ramieniem odciągowym 7,0 m 3.791,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

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: 85,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.000 mm

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
85 100 100 1 ramieniem odciągowym 2,0 m 2.722,00
85 100 101 1 ramieniem odciągowym 3,0 m 2.762,00
85 100 102 1 ramieniem odciągowym 4,0 m 2.814,00
85 100 103 1 ramieniem odciągowym 5,0 m 3.250,00
85 100 104 1 ramieniem odciągowym 6,0 m 3.476,00
85 100 132 1 ramieniem odciągowym 7,0 m 3.631,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00
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Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych
z dwoma ramionami odciągowymi

Zmienne pozycje spawania lub zastosowanie na dwóch
stanowiskach pracy, sprawiają, że przy takich wymaganiach 
mechaniczny stacjonarny filtr dymów spawalniczych z dwoma 
ramionami stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę w 
stosunku do dwóch pojedynczych urządzeń i nadaje się dosko-
nale do wszechstronnych zastosowań w warsztatach, szkołach 
lub w przemyśle.

Urządzenia te można wyposażyć w ramiona o 2-, 3- lub
4 metrowej długości w wykonaniu z wężem ssącym lub
z rurami. Ramiona 5-, 6- lub 7 metrowe mocowane są na
dwóch dodatkowych konsolach i składają się z wysięgnika
o długości 3 m oraz standardowego ramienia odciągowego.

Wyposażenie w dwa ramiona odciągowe można dozbroić
w automatykę Start/Stop. Przy zastosowaniach do obsługi
dwóch stanowisk spawalniczych z dwoma spawarkami
zostaną oczywiście dostarczone dwa kleszczowe czujniki
prądu. Obydwa można podłączyć do skrzynki sterowniczej.

Mechaniczne filtry dymów spawalniczych z dwoma ramionami
są dostępne w dwóch wariantach różniących się wydajnością,
co umożliwia dopasowanie do sposobu pracy, materiału
spawanego oraz metody spawania. Jeśli obydwa ramiona
odciągowe będą stale wykorzystywane, to w takim przypadku
należy wybrać urządzenie o wyższej wydajności.

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym 3.000 m³/h
Nr. kat. Opis €
85 300 100 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 4.373,00
85 300 101 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 4.480,00
85 300 102 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 4.564,00
85 300 103 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 5.527,00
85 300 104 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 5.919,00
85 300 118 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 6.287,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Dane techniczne 3.000 m³/h
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 1.000 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Ciężar: 91,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.050 mm

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym 2.200 m³/h
Nr. kat. Opis €
85 200 100 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 3.232,00
85 200 101 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 3.346,00
85 200 102 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 3.423,00
85 200 109 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 4.368,00
85 200 110 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 4.582,00
85 200 122 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 4.894,00
92 919 Dopłata za filtr z węglem aktywnym 1.004,00

Dane techniczne 2.200 m³/h
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 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: 85,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.000 mm
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Stacjonarne filtry elektrostatyczne podobnie jak filtry
mechaniczne są przeznaczone do zastosowania na
zainstalowanych na stałe stanowiskach spawalniczych,
w kabinach spawalniczych lub spawalniach szkoleniowych.
Można je montować oszczędzając miejsce - na ścianach,
filarach lub wolnostojących słupach.

Urządzenie elektrostatyczne może być wyposażone w
ramię odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami.
Oprócz ramion o 2-, 3- lub 4 metrowej długości, można do
urządzenia przyłączyć ramiona o długości 5-, 6- lub 7 m.
Te ostatnie mocowane są do dodatkowej konsoli i składają
się z wysięgnika o długości 3 m oraz standardowego ramienia
odciągowego w wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami.

Obsługa urządzenia odbywa się w wygodny sposób za
pośrednictwem dołączonej skrzynki sterowniczej, którą
można zamontować na odpowiedniej wysokości pod
urządzeniem. W skrzynce tej znajduje się sterownik
urządzenia umożliwiający załączanie i wyłączanie filtra.
Również tutaj znajdują się lampki sygnalizacyjne nadzoru
filtra oraz gniazdo do przyłączania czujnika kleszczowego
opcjonalnej automatyki Start/Stop.

Filtr elektrostatyczny filtruje powietrze zawierające pył na
zasadzie naładowania elektrostatycznego. Zanieczyszczone
powietrze przepływa przez filtr wstępny, w którym są
oddzielane duże zanieczyszczenia. Potem następuje
przekazanie cząsteczkom ładunku elektrycznego za pomocą
drutów jonizacyjnych. Cząsteczki pyłu są wyłapywane przez
naładowany odmiennym ładunkiem kolektor płytowy.
Wkład filtracyjny po dostatecznym nasyceniu, można wyjąć
i wyczyścić.

Stacjonarny filtr elektrostatyczny
z jednym ramieniem odciągowym

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 98 %
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Ciężar: 95,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.000 mm

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
87 100 105 1 ramieniem odciągowym, 2,0 m 5.003,00
87 100 106 1 ramieniem odciągowym, 3,0 m 5.122,00
87 100 107 1 ramieniem odciągowym, 4,0 m 5.242,00
87 100 108 1 ramieniem odciągowym, 5,0 m 5.407,00
87 100 109 1 ramieniem odciągowym, 6,0 m 5.527,00
87 100 122 1 ramieniem odciągowym, 7,0 m 5.776,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
87 100 100 1 ramieniem odciągowym, 2,0 m 4.789,00
87 100 101 1 ramieniem odciągowym, 3,0 m 4.843,00
87 100 102 1 ramieniem odciągowym, 4,0 m 4.884,00
87 100 103 1 ramieniem odciągowym, 5,0 m 5.229,00
87 100 104 1 ramieniem odciągowym, 6,0 m 5.461,00
87 100 121 1 ramieniem odciągowym, 7,0 m 5.615,00
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Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym 3.000 m³/h
Nr. kat. Opis €
87 300 100 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 7.874,00
87 300 101 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 7.981,00
87 300 102 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 8.064,00
87 300 103 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 8.764,00
87 300 104 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 9.216,00
87 300 116 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 9.532,00

Dane techniczne 3.000 m³/h
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 1.000 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 98 %
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Ciężar: 101,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.050 mm

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym 2.200 m³/h
Nr. kat. Opis €
87 200 100 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 5.288,00
87 200 101 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 5.402,00
87 200 102 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 5.479,00
87 200 108 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 6.180,00
87 200 109 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 6.637,00
87 200 111 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 6.946,00

Dane techniczne 2.200 m³/h
Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 m³/h
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 98 %
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Ciężar: 95,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1.000 mm

Stacjonarny filtr elektrostatyczny
z dwoma ramionami odciągowymi

Zmienne pozycje spawania lub zastosowanie na dwóch
stanowiskach pracy, sprawiają, że przy takich wymaganiach 
stacjonarny filtr elektrostatyczny z dwoma ramionami stanowi 
ekonomicznie uzasadnioną alternatywę w stosunku do dwóch 
pojedynczych urządzeń i nadaje się doskonale do wszechstron-
nych zastosowań w warsztatach, szkołach lub w przemyśle.

Urządzenia te można wyposażyć w ramiona o 2-, 3- lub
4 metrowej długości w wykonaniu z wężem ssącym lub
z rurami. Ramiona 5-, 6- lub 7 metrowe mocowane są na
dwóch dodatkowych konsolach i składają się z wysięgnika
o długości 3 m oraz standardowego ramienia odciągowego
w wykonaniu z wężem ssącym lub z rurami.

Wyposażenie w dwa ramiona odciągowe można doposażyć
w automatykę Start/Stop. Przy zastosowaniach do obsługi
dwóch stanowisk spawalniczych z dwoma spawarkami
zostaną oczywiście dostarczone dwa kleszczowe czujniki
prądu. Obydwa można podłączyć do skrzynki sterowniczej.
Stacjonarne filtry elektrostatyczne z dwoma ramionami są
dostępne w dwóch wariantach różniących się wydajnością,
co umożliwia dopasowanie do sposobu pracy, materiału
spawanego i metody spawania. Jeśli obydwa ramiona
odciągowe będą stale wykorzystywane, to w takim
przypadku należy wybrać urządzenie o wyższej wydajności.
W razie potrzeby można urządzenie podłączyć do centralnego
systemu odciągowego na przykład przy spawaniu materiałów
wysokostopowych.
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Zwróćcie uwagę na znajdujące się w tym katalogu niebieskie rysunki dotyczące pyłów
przenikających przez płuca. Tutaj możecie być pewni, że powietrze jest uwolnione z najdrobniejszych

pyłów przenikających przez płuca.
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana

Urządzenia odciągowo-filtrujące KEMPER są budowane w 
oparciu o filtry z KemTex® z membraną ePTFE, jakie działają 
we wszystkich jednostkach odciągowych. Urządzenia te są 
również efektywne tam, gdzie inne filtry już nie odfiltrowują 
żadnych cząsteczek. Szczególnie ważny jest zakres wielkości 
cząsteczek pyłów powstających podczas spawania i cięcia 
metali - poniżej 0,4 μm.

Po prostu cząsteczki poniżej 0,4 μm są tak małe, że przenikają 
do pęcherzyków płucnych. W pęcherzykach zachodzi wy-
miana tlenu pomiędzy powietrzem wdychanym i krwioobie-
giem człowieka. Najmniejsze cząsteczki, które docierają do 
pęcherzyków płucnych mogą również dyfundować do krwioo-
biegu. Nagromadzenie ich w pęcherzykach oraz w układzie 
krwionośnym może, w zależności od ich rodzaju, prowadzić do 
ciężkich uszkodzeń zdrowia, z chorobą nowotworową włącznie. 
Dlatego urządzenia odciągowo filtrujące muszą być w stanie 
również te najmniejsze pyły poniżej 0,4 μm oddzielić. Tylko 
to może uchronić was i waszych współpracowników przed 
ciężkimi schorzeniami.

Badania prowadzone przez AWS doprowadziły do powstania 

podziału cząsteczek występujących w dymie spawalniczym, ze 
względu na ich wielkość.

Filtry z KemTex® z membraną ePTFE, mogą rzeczywiście 
odfiltrowywać z powietrza cząsteczki mniejsze niż 0,4 μm. 
Według badań AWS dokładnie na ten zakres przypada 98,9 % 
cząsteczek.

Efektywna wielkość porów w membranie ePTFE KemTex® jest 
tak mała, że już odfiltrowanie samych cząsteczek 0,1 μm sta-
nowi ok. 92 %. Bliska zeru emisja cząsteczek przedostających 
się przez membranę ePTFE KemTex® przewyższa wszystkie 
powszechne wymagania. Szczególnie w zakresie najdrobniejs-
zych pyłów membrana ePTFE KemTex® skutecznie zapobiega 
przenikaniu jego cząsteczek.

Filtry z KemTex® z membraną ePTFE stanowią szczytową 
technologię dla wszelkich zastosowań i gwarantują doskonałą 
wydajność filtracji. Są one efektywne nawet tam, gdzie filtry kla-
sy „M” natrafiają na granice swoich możliwości. Przepuszczają 
ok. 90 % cząstek mniej niż tradycyjne filtry. Polegajcie na 
doświadczeniu KEMPER a i utrzymujcie powietrze w czystości 
za pomocą filtrów z KemTex® z membraną ePTFE.

Filtry nabojowe KemTex®, z membraną ePTFE

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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Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
83 100 106 1 ramieniem odciągowym 2,0 m 5.728,00
83 100 107 1 ramieniem odciągowym 3,0 m 5.847,00
83 100 108 1 ramieniem odciągowym 4,0 m 5.966,00
83 100 109 1 ramieniem odciągowym 5,0 m 6.205,00
83 100 110 1 ramieniem odciągowym 6,0 m 6.322,00
83 100 111 1 ramieniem odciągowym 7,0 m 6.584,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
83 100 100 1 ramieniem odciągowym 2,0 m 5.496,00
83 100 101 1 ramieniem odciągowym 3,0 m 5.552,00
83 100 102 1 ramieniem odciągowym 4,0 m 5.592,00
83 100 103 1 ramieniem odciągowym 5,0 m 5.939,00
83 100 104 1 ramieniem odciągowym 6,0 m 6.167,00
83 100 105 1 ramieniem odciągowym 7,0 m 6.328,00

Dane techniczne 
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.200 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Sposób oczyszczania: Dysze rotacyjne
Największy pojemnik sprężonego 
powietrza: 25 L
Podłączenie sprężonego powietrza: 5 - 6 bar
Pojemnik na odpady: 11 L
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Ciężar: 142,0 kg
Liczba filtrów nabojowych: 2
Kategorie użytkowania: L, M
Wymiary: 655 x 655 x 1.355 mm

Stacjonarny filtr nabojowy
z jednym ramieniem odciągowym

Stacjonarny filtr dymów spawalniczych do zastosowań
przemysłowych z dwoma nabojowymi wkładami filtracyjnymi z
KemTex® z membraną ePTFE. Dzięki samooczyszczającym
się nabojowym wkładom filtracyjnym nadaje się do częstego
stosowania. Filtry nabojowe działają na zasadzie filtracji
powierzchniowej tak, że odessane cząsteczki pyłu nie mogą
wnikać w medium filtracyjne, są one oddzielane na zewnętrznej
powierzchni filtra. Dlatego dopuszcza się czyszczenie filtrów
nabojowych sprężonym powietrzem. Jest to możliwe dzięki
pokryciu i termicznemu zlaminowaniu tkaniny nośnej z warstwą
membrany teflonowej. Niezwykle wysoki stopień oczyszczania
filtrów nabojowych KEMPER, w zakresie cząsteczek
mniejszych niż 0,4 μm zapewnia wysokie bezpieczeństwo.
Ponieważ 98,9 % cząsteczek w dymie spawalniczym przypada
na ten zakres, a do tego mogą się one przedostawać przez
płuca, to oznacza, że mogą przenikać poprzez pęcherzyki
płucne do krwioobiegu. Za pomocą tradycyjnych filtrów, nawet
odpowiadających klasie filtracji M, nie można cząsteczek z tego
zakresu nawet częściowo odfiltrować. Stopień zapełnienia filtra
oraz inne funkcje urządzenia są nadzorowane przez wbudowa-
ny system sterowania. Przy osiągnięciu ustalonej wartości
granicznej samoczynnie następuje oczyszczanie filtrów
nabojowych w czasie działania urządzenia tak, że jego praca
nie musi być przerywana. Wkłady nabojowe są równomiernie
oczyszczane za pomocą sprężonego powietrza
przechodzącego przez dysze rotacyjne, a cały pył można po
prostu usunąć za pomocą wbudowanego pojemnika. Przejezd-
ny filtr nabojowy można doposażyć w obszerny zestaw
wyposażenia dodatkowego, jak na przykład automatyka Start/
Stop lub oświetlenie w ssawce. Urządzenie dostępne jest z
jednym ramieniem odciągowym w wykonaniu z wężem ssącym
lub z rurami o długości 2-, 3-, lub 4 metry, albo z wysięgnikiem
odciągowym o długości 5-, 6- lub 7 m.

Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 μm

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Zmienne pozycje spawania lub zastosowanie na dwóch
stanowiskach pracy, sprawiają, że przy takich  wymaganiach 
nabojowy, stacjonarny filtr dymów spawalniczych z dwoma 
ramionami stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę w 
stosunku do dwóch pojedynczych urządzeń i nadaje się dosko-
nale do wszechstronnych zastosowań w warsztatach, szkołach 
lub w przemyśle.

Urządzenia te można wyposażyć w ramiona o 2-, 3- lub
4 metrowej długości w wykonaniu z wężem ssącym, lub
z rurami. Ramiona 5-, 6- lub 7 metrowe mocowane są na
dwóch dodatkowych konsolach i składają się z wysięgnika
o długości 3 m oraz standardowego ramienia odciągowego.

Obsługa urządzenia odbywa się w wygodny sposób, za
pośrednictwem dołączonej skrzynki sterowniczej, którą można
zamontować na odpowiedniej wysokości pod urządzeniem. W
skrzynce tej znajduje się sterownik urządzenia, umożliwiający
załączanie i wyłączanie filtra. Również tutaj znajdują się
lampki sygnalizacyjne nadzoru filtra oraz gniazdo do
przyłączania czujnika kleszczowego opcjonalnej automatyki
Start/Stop.

W razie potrzeby można urządzenie podłączyć do centralnego
systemu odciągowego, na przykład przy spawaniu materiałów
wysokostopowych.

Stacjonarny filtr nabojowy
z dwoma ramionami odciągowymi

Urządzenia w wykonaniu z rurami
Nr. kat. Opis €
83 200 106 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 6.644,00
83 200 107 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 6.881,00
83 200 108 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 7.119,00
83 200 109 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 7.630,00
83 200 110 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 7.868,00
83 200 111 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 8.378,00

Urządzenia w wykonaniu z wężem ssącym
Nr. kat. Opis €
83 200 100 2 ramionami odciągowymi, 2,0 m 6.245,00
83 200 101 2 ramionami odciągowymi, 3,0 m 6.352,00
83 200 102 2 ramionami odciągowymi, 4,0 m 6.436,00
83 200 103 2 ramionami odciągowymi, 5,0 m 7.128,00
83 200 104 2 ramionami odciągowymi, 6,0 m 7.588,00
83 200 105 2 ramionami odciągowymi, 7,0 m 7.903,00

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 2 x 700 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Sposób oczyszczania: Dysze rotacyjne
Największy pojemnik sprężonego 
powietrza: 25 L
Podłączenie sprężonego powie-
trza: 5 - 6 bar
Pojemnik na odpady: 11 L
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Ciężar: 142,0 kg
Liczba filtrów nabojowych: 2
Kategorie użytkowania: L, M
Wymiary: 655 x 655 x 1.355 mm

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Osprzęt i części zamienne do filtrów stacjonarnych

Zamienne przewody do ramion odciągowych w wykonaniu z wężem
Przewód z tkaniny poliestrowej, laminowanej tworzywem PCW z wtopioną spiralą z drutu 
stalowego.
Nr. kat. Opis €
114 0348 Do ramienia o długość 2,0 m oraz 5,0 m, Ø 150 mm 76,00
114 0349 Do ramienia o długość 3,0 m oraz 6,0 m, Ø 150 mm 114,10
114 0350 Do ramienia o długość 4,0 m oraz 7,0 m, Ø 150 mm 150,40
79 103 40 Zestaw przewodów zamiennych (3 szt.) z taśmą gumową 68,30
79 103 10 Zestaw odpornych przewodów (3 szt.) z taśmą gumową 246,00

Automatyka Start/Stop
Załącza lub wyłącza wentylator poprzez czujnik na przewodzie masowym
Nr. kat. Opis €
94 102 10 Automatyka Start/Stop dla urządzeń z 1 ramieniem 631,10
94 102 11 Automatyka Start/Stop dla urządzeń z 2 ramionami 863,90

Ssawka
Zamienna ssawka do ramion odciągowych i teleskopowych wraz z przegubem obro-
towym i materiałami łączącymi.
Nr. kat. Opis €
79 103 00 Ssawka 105,80
79 103 010 Ssawka z oświetleniem miejsca pracy 221,10

Zestaw oświetleniowy
Nr. kat. Opis €
79 103 015 Komplet oświetleniowy, 2 x 12 V, 70 W, do urządzeń lub wentylatorów 

odciągowych z jednym ramieniem, w połączeniu z automatyką Start/Stop 
i wyłącznikiem 252,00

79 103 016 Zestaw oświetleniowy, 2 x 12 V · 70 W, dla urządzeń z dwoma ramionami 
odciągowymi z wyłącznikiem urządzenia na ssawce 489,60

Wkłady zamienne do filtrów mechanicznych
Nr. kat. Opis €
109 0033 Maty filtra wstępnego (kompl. 10 sztuk) 105,80
109 0010 Filtr główny 294,70
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00

Wkłady zamienne do filtrów elektrostatycznych
Nr. kat. Opis €
109 0314 Zestaw filtra wstępnego / końcowego 187,80
109 0400 Wkład główny filtra elektrostatycznego 1.403,00
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00
91 450 000 09 Komplet drutów jonizujących (kompl. 5 sztuk) 78,50

Wkłady zamienne do filtrów nabojowych
Nr. kat. Opis €
109 0313 4 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 354,20
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KEMPER Filter-Cell

KEMPER Filter-Cell jest masywnym, stacjonarnym urządzeniem 
odciągowym do zastosowania przy odciągu okapów i stołów 
odciągowych oraz innych urządzeń produkcyjnych.

Małe masywne okapy odciągowe albo stoły odciągowe
wymagają odpowiedniego systemu filtrująco-odciągowego.
Urządzeniem doskonale spęłniającym te wymagania jest
KEMPER Filter-Cell. Filtr jest bezpośrednio podłączony do
komponentu pochłaniającego oferując optymalną ochronę
przed wydzielającymi się dymami i pyłam spawalniczymi.
Zajmujące bardzo mało miejsca urządzenie KEMPER
Filter-Cell może być ustawione w ograniczonej przestrzeni lub
dla przykładu bezpośrednio przy robocie spawalniczym albo
innym urzadzeniu produkcyjnym.

Filtracja
Filtracja zasysanych zanieczyszczeń odbywa się w dwóch
etapach. Pochłaniane przez urządzenie KEMPER Filter-Cell
powietrze zawierające szkodliwe substancje zostaje wstępnie
oczyszczone z większych partykuł poprzez matę filtra
wstępnego.

W dalszej części procesu oczyszczania dużo mniejsze
cząsteczki trafiają do medium filtracyjnego, w którym następuje
właściwa separacja. Dwustopniowe oczyszczanie gwarantuje
dużą efektywność urządzenia KEMPER Filter-Cell

Odciąganie
KEMPER Filter-Cell posiada króciec przyłączeniowy o średnicy
250 mm i może bezproblemowo być podłączony do centralnego
systemu rurociągowego.

Stabilność
Nogi u podstawy urządzenia Filter-Cell są wyłożone materiałem
z gumy i posiadają regulację wysokości, tak, że urządzenie
może być stabilnie ustawione na nierównej powierzchni.

Dane techniczne
Wydajność wentylatora 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.) 1.400 m³/h
Moc silnika 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V/ 50 Hz
Stopień oczyszczania: 71 dB(A)
Poziom hałasu 99,9 %
Ciężar Nr. kat. 60 100 150,0 kg
Ciężar Nr. kat. 60 103 130,0 kg
Wymiary 60 100 655 x 655 x 1370
Wymiary 60 103 655 x 655 x 1000

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
60 100 KEMPER Filter-Cell z kieszeniowym wkładem 

filtracyjnym 2.267,00
60 103 KEMPER Filter-Cell z aluminiową matą filtra 

wstępnego 1.966,00
109 0345 Wkład filtra z węglem aktywnym (opcjonalnie) 285,30
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KEMPER Filter-Cell XL

KEMPER Filter-Cell XL jest masywnym, stacjonarnym 
urządzeniem filtracyjnym z automatycznym oczyszczaniem do 
odciągu okapów odciągowych, stołów odciągowych i urządzeń 
produkcyjnych.

Małe masywne okapy odciągowe albo stoły odciągowe
wymagają odpowiedniego systemu filtrująco-odciągowego.
Urządzeniem doskonale spęłniającym te wymagania jest
KEMPER Filter-Cell XL. Filtr jest bezpośrednio podłączony
do komponentu pochłaniającego oferując optymalną ochronę
wydzielającymi się dymami i pyłami spawalniczymi. Zajmujące
bardzo mało miejsca urządzenie KEMPER Filter-Cell XL może
być ustawione w ograniczonej przestrzeni lub dla przykładu
bezpośrednio przy robocie spawalniczym albo innym urzadze-
niu produkcyjnym.

Filtracja
Urządzenie wyposażone jest w filtr nabojowy KemTex® z
membraną ePTFE ePTFE i przeznaczone do eksploatacji w 
przemyśle metalowym. Poprzez automatyczne oczyszczanie 
wkładu nabojowego KEMPER Filter-Cell XL urządzenie nadaje 
się
szczególnie do zastosowania w trybie ciągłym. Filtracja filtra
nabojowego KemTex® odbywa się na zasadzie filtracji
powierzchniowej, tak że zasysane zanieczyszcone powietrze
nie przedostaje się do medium filtracyjnego, a powierzchniowo
ulega separacji. Ponieważ 98,9 % cząsteczek w dymie spawal-
niczym przypada na zakres do 0,4 μm ich wielkości, i mogą one 
przedostawać się do pęcherzyków płucnych,
oznacza to, że mogą dyfundować do krwiobiegu. Wysoki więc
stopień separacji czasteczek osiągany poprzez filtry nabojowe
KEMPER - mniejszy niż 0,4 μm, zapewnia duże 
bezpieczeństwo podczas pracy.

Odciąganie
KEMPER Filter-Cell posiada króciec przyłączeniowy o średnicy
160 mm i może być również bezpośrednio podłączony do cen-
tralnego systemu rurociągowego.

Stabilność
Nogi u podstawy urządzenia Filter-Cell są wyłożone materiałem
z gumy i posiadają regulację wysokości, tak, że urządzenie
może być stabilnie ustawione na nierównej powierzchni.

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 %
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Ciężar: 135,0 kg
Wymiary: 655 x 655 x 1460

Urządzenia
Nr. kat. Opis €
60 200 KEMPER Filter-Cell XL 3.827,00

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Zamienny wkład filtracyjny do filtra Filter-Cell

Zamienny wkład filtracyjny do filtra Filter-Cell
Nr. kat. Opis €
109 0010 Filtr główny 294,70

Zamienny wkład filtracyjny do filtra Filter-Cell
Nr. kat. Opis €
21 102 Wkład filtra kieszeniowego 210,90

Zamienny wkład filtracyjny do filtra Filter-Cell
Nr. kat. Opis €
109 0013 Mata aluminiowa filtra wstępnego 128,30

KemTex® ePTFE filtr membranowy do urządzenia Filter-Cell XL
Nr. kat. Opis €
109 0300 10 m² KemTex® ePTFE filtr membranowy 805,80
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KEMPER system 6000 jest podstawowym systemem filtrująco-odciągowym. 
Składa się z wentylatora, który zamontowany jest na urządzeniu filtrującym z 
jednego lub kilku modułów filtrujących i lub obok wyposażonych każdorazowo w 
pojemnik osadowy na zanieczyszczenia.

System 6000 ze względu na konstrukcję i powłokę proszkową, jest odporny na 
działanie warunków atmosferycznych co sprawia, że jest możliwe ustawienie go 
na wolnym powietrzu.:

Ze względu na swoją modularną budowę cechuje go nieograniczona wydajność 
indywidualnie dopasowywana do panujących wymagań.

Systemy odciągowe KEMPER z automatycznym oczyszczaniem można dobierać ze względu na ich indywidualne przeznaczenie. 
Systemy KEMPER, w konfiguracji z centralnym urządzeniem odciągowym, rurociągiem zasysającym, stołami odciągowymi lub 
innymi komponentami pochłaniającymi jak na przykład ssawki lub okapy odciągowe, dają do wyboru trzy różne rozwiązania.:

KEMPER system 6000

KEMPER system 8000

Systemy serii 8000 są urządzeniami o wydajności do 13.000 m³/h. Z uwagi 
na swoją budowę i udogodnienia konstrukcyjne w postaci kieszeni u podłoża, 
można je transportować za pomocą wózków lub innych transporterów 
widłowych.

Szczególnie korzystny jest, uzyskiwany podczas eksploatacji, bardzo
niski poziom hałasu o wartości nieprzekraczającej 65 dB(A). Jego niska 
wartość osiągnięta została poprzez inowycyjną konstrukcję w połączeniu z 
przemyślanym systemem izolacji wyciszającej.

Wszystkie urządzenia systemu 8000 są przetestowane przez IFA (Zawodowy In-
stytut Ochrony Pracy) i spełniają tym samym wszystkie kryteria odpowiadające 
najwyższemu stopniowi filtracji W3 - filtracji dymów spawalniczych powstających 
przy spawaniu stali wysokostopowych.

KEMPER system 9000

Centralne urządzenia filtrujące-odciągowe systemu 9000 składają się z kilku 
modułów, które podczas montażu, są ze sobą łączone.

Głównymi komponentami urządzenia są: część wentylatorowa z zintegrowaną 
przestrzenią wyciszającą, jedna lub kilku części filtracyjnych zawierających kom-
ponenty systemu automatycznego oczyszczania oraz pojemnika osadowego dla 
każdego modułu filtracyjnego. Ze względu na swoją modularną budowę cechuje 
go nieograniczona wydajność indywidualnie dopasowywana do panujących 
wymagań.

Typy centralnych urządzeń odciągowych
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Centralne urządzenia odciągowe serii 6000 są wyposażone we 
wkłady nabojowe KemTex® PE-M.

Stopień separacji wkładów nabojowych odpowiada aktualnym 
normom i obowiązującym wymaganiom na terenie zachodniej 
Europy. Zassane, zanieczyszczone powietrze jest oczyszczane 
w 99,97 % z cząsteczek > niż 0,5 μm.

Zastosowane filtry odpowiadają normom IFA - (Zawodowy Insty-
tut Ochrony Pracy) a więc klasie filtrów „M“. Powtórne wprowad-
zanie oczyszczonego powietrza do obszaru pracy pracowników 
warsztatowych, powinno generalnie być unikane, ze względu na 
możliwość przenikania do płuc dużo mniejszych cząsteczek.

Najważniejsze kryterium przy doborze centralnego urządzenia filtracyjno-odciągowego
stanowi stopień filtracji wkładów nabojowych.

Wielkość i wydajność urządzenia odciągowego jest uzależniona od rodzaju zastosowania,
liczby zastosowanych elementów zasysających oraz konkretnej metody spawania.

Centralne urządzenia odciągowe serii 8000 są wyposażone 
standardowo we wkłady nabojowe KemTex® z membraną 
ePTFE.

Stopień separacji zastosowanych nabojowych wkładów 
filtracyjnych przekracza 99,99 % przy wielkości oddzielanych 
cząsteczek dużo mniejszych niż 0,4 μm, bądących granicą obo-
wiązujących obecnie norm i prze-
pisów. Przewyższają one znacznie 
obowiązujące standardy i stanowią 
szczytową technologię filtracji.

Centalne urządzenia odciągowe 
systemu 8000 są przetestowane 
przez IFA (Zawodowy Instytut
Ochrony Pracy). Nadają się, przy 
wzięciu pod uwagę obowiązujących 
norm, do ponownego wprowadzenia oczyszczonego powietrza 
do obszaru pracy personelu warsztatowego, nawet podczas 

System 9000 różni się od systemu 8000 jedynie swoją 
wielkością i parametrami osiąganych wydajności.

 W tego rodzaju urządzeniach są również zastosowane 
wkłady nabojowe KemTex® ePTFE z niezwykle wysokim 
stopniem separacji. Oczyszczone powietrze jest uwal-
niane od najdrobniejszych pyłów 
mogących przeciknąć do płuc.

Kryteria dokonywania wyboru

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

cząsteczek < 0,4 μm

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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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana
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KemTex® PE-M filtr

obróbki stali wysokostopowych i wydzielanych pyłów spawalni-
czych należących do klasy „W3“.
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KEMPER System 6000

KEMPER System 6000 jest innowacyjnym i najnowszej 
generacji rozwiązaniem centralnego urządzenia filtracyjno-
odciągowego. Urządzenie przeznaczone jest do odciągu 
sekcyjnego stołów odciągowych na których odbywa się cięcie 
gazowe, plazmą bądź laserem, a także świetnie nadaje się 
do centralnych instalacji odciągowych.

Dzięki modularnej budowie uzyskano możliwość dopaso-
wania Systemu 6000 do niemal każdego zadania. Ponadto 
system filtrujący gwarantuje dopasowanie do rosnących i 
zmieniających się wymagań . Wykonanie systemu opiera się 
na najnowszych technologiach produkcyjnch i na wysokiej 
jakości materiałach. Niezawodność i stabilność odgrywają 
zasadnicze rolę dla firmy KEMPER w nowoczesnej technice 
filtrowentylacyjnej.

Funkcjonowanie
Zanieczyszczone powietrze zawierające szkodliwe substancje 
jest zasysane przez rurociąg wlotowy. Szkodliwe substancje 
osiadają na powierzchni medium filtracyjnego urządzenia przy 
którym następuje oddzielenie pyłu od powietrza. Dzięki inteli-
gentnemu sterowaniu kontrolującego nagromadzania się pyłu 
na powierzchni filtracyjnej, odbywającego się za pomocą pomi-
aru wartości zmieniającego się ciśnienia powietrza, następuje 
automatyczne oczyszczenanie wkładów filtracyjnych. Zanieczy-
szczenia ulegające strzepnięciu trafiają do zbiornika osadowe-
go po czym mogą być zgodnie z przepisami bezproblemowo 
usunięte.

Sterowanie systemu 6000
Sterowanie systemu 6000 znajduje się w osobnej solidnie wy-
konanej szafce sterowniczej. Na jej drzwiach znajduje
się włącznik główny i rożnego koloru lampek oświetleniowych 
informujących o bierzącym stanie urządzenia.

Kontrolka zielona: urządzenie i wentylator funkcjonują
Kontrolka żółta: wymagana wymiana filtrów
Kontrolka czerwona: sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie
urządzenia

Głównym komponenetem sterowania system 6000 jest Logo-
moduł firmy Siemens.

Wkłady nabojowe KemTex® PE-M
W urządzeniach filtracyjno-odciągowych KEMPER System 
6000 znajdują się wysokiej jakości wkłady filtracyjne KemTex® 
PE-M. Wkłady nabojowe osiągają skuteczność filtracji 99,97 % i 
umożliwiają odfiltrowywanie szkodliwych cząsteczek o wielkości 
0,5 co odpowiada filtracji „ M “.
Oczyszczanie wkładów nabojowch odbywa się za pomocą auto-
matycznych dysz rotacyjnych, które uruchamiane są poprzez 
inteligentny system sterowania.
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System 6000 w zarysie
Centralne urządzenia filtracyjno-odciągowe KEMPER System 
6000 są do nabycia w czterech standardowych przedziałach 
od 6.000 m³/h do 18.000 m³/h. Naturalnie poprzez kombinację 
wentylatorów modularnych i modułów filtracyjnych KEM-
PER System 6000 są do zrealizowania nietylko standardowe 
objętości ale rownież te, które są indywidualnie dopasowane do 
zaistniałych potrzeb.

Korzyści
Modularna budowa wentylatorów urządzeń odciągowych 
umożliwia ich montowane przy centralach w zależności od 
występujących potrzeb. W ten sposób istnieje możliwość 
połączenia pojedyńczych modułów fitracyjnych w kombinacji z 
centralnym wentylatorem odciągowym.

Pojemnik osadowy znajduje się w bezpośrednio dostępnym 
obszarze i za powocą dzwigni daje się z łatwością odłączyć 
od urządzenia. Montaż urządzenia filtrująco-odciągowego jest 
również bardzo uproszczony. Istnieje możliwość umieszczenia 
systemu w pomieszczeniu jak i na wolnym powietrzu. Transport 
urządzenia jest również bardzo uproszczony ponieważ jego 
modularna budowa umożliwia przewożenie osobnych modułów, 
które dopiero podczas montażu są ze sobą łączone.

Urządzenia filtracyjno-odciągowe KEMPER System 6000 jak i 
inne urządzenia wyprodukowane w firmie KEMPER wykonane 
są z wytrzymałej metalowej konstrukcji.

KEMPER System 6000

KEMPER system 6000
Dane techniczne standardowo dostępnych systemów.
Dalsze systemy i konfiguracje na zapytanie

Nr. kat. Wydajność ssania 
(max.)

Moc silnika Części filtra Liczba filtrów 
nabojowych

Powierzchnia 
filtracyjna

Wymiary

62 0600 080  6.000 m³/h  5,5 kW  1  4  80 m² 1.480 x 1.517 x 3.830 mm
62 0900 120  9.000 m³/h  7,5 kW  1  6  120 m² 1.930 x 1.517 x 3.830 mm
62 1200 180  12.000 m³/h  11 kW  1  9  180 m² 2.015 x 1.968 x 3.830 mm
62 1500 240  15.000 m³/h  15 kW  2  12  240 m² 6.550 x 1.517 x 2.900 mm
62 1800 300  18.000 m³/h  18,5 kW  2  15  300 m² 6.320 x 2.650 x 2.900 mm
62 2100 360  21.000 m³/h  18,5 kW  2  18  360 m² 6.320 x 2.650 x 2.900 mm
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Sposób funkcjonowania
Zanieczyszczone powietrze zawierające szkodliwe substancje jest zasysane poprzez 
przewód ssący. Zassany pył zatrzymywany jest na powierzchni medium filtra. Inteligent-
ne sterowanie kontroluje tworzenie się warstwy pyłu i oczyszcza sprężonym powietrzem 
wkłady filtrów po osiągnięciu przez pyły wartości granicznych. Ma to miejsce bez prze-
rywania eksploatacji systemu. Zrzucony pył spada do zbiornika osadowego i stamtąd 
można go bez problemu usunąć.

Inteligentne sterowanie
Istotą instalacji odciągowych i filtrujących KEMPER jest sterownik oparty na układzie Si-
matic S7 firmy Siemens. Wszelkie funkcje mogą zostać wywołane z pulpitu opracowane-
go indywidualnie dla systemu sterowania. Zintegrowany system diagnozujący czuwa nad 
właściwym funkcjonowaniem instalacji i zgłasza ewentualne zakłócenia na wyświetlaczu 
tekstowym. Sygnały są analizowane w sterowaniu, które dopasowuje pracę urządzenia 
do lokalnych warunków przedłużając w ten sposób okresy pomiędzy przeglądami i 
wydłużając trwałość filtrów.

Optymalizacja wydajności ssania
Opcjonalne wyposażenie instalacji odciągowych i filtrujących KEMPER w układ 
regulujący wydajność ssania w zależności od zapotrzebowania, prowadzi do optymal-
nego dopasowania do faktycznych potrzeb i zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. 
Czujniki kontrolują przy tym w sposób ciągły wymaganą wydajność ssania, a przemien-
nik częstotliwości reguluje liczbę obrotów wentylatorów. Obowiązuje przy tym zasada: 
tak dużo ile trzeba, tak mało jak tylko się da. Obniża to zużycie prądu i utrzymuje na 
niewielkim poziomie zużycie instalacji. Poniesione nakłady amortyzują się błyskawicznie.

Uniwersalność systemów odciągowych
Szczególnie urządzenia systemu 8000 charakteryzują się dużą uniwersalnością. Są 
dostarczane z wtyczką 16 A CEE w formie gotowej do podłączenia. Dodatkowo są 
wyposażone w specjalne kanały umożliwiające transport za pomocą wózka widłowego. 
Oba systemy dysponują neutralnymi złączami, przez które istnieje możliwość integracji 
instalacji filtrującej z innymi sterowaniami, np. instalacją do cięcia laserowego. Dzięki 
temu odsysanie ma miejsce jedynie w razie konieczności, co wpływa na minimalizację 
kosztów. Jeżeli konieczne jest umieszczenie sterowania w innym pomieszczeniu niż 
instalacja filtrująca, istnieje możliwość podłączenia drugiego, przenośnego sterownika. 
Dzięki połączeniu z modemem istnieje możliwość skorzystania ze zdalnej diagnozy dok-
onywanej przez serwis firmy KEMPER.

System KEMPER urządzeń odciągowych i filtrujących
System 8000 i 9000 - w szczegółach
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Separatory najwyższej jakości
Stosowane przez firmę KEMPER wkłady filtracyjne są najlepsze z dwóch powodów. 
Po pierwsze pracują na zasadzie filtracji powierzchniowej. Oznacza to, że pyły, które 
zostaną odseparowane nie mogą przedostać się w głąb medium filtrującego. Po drugie, 
zastosowane nabojowe wkłady filtracyjne należą do absolutnie najwyższej klasy w grupie 
filtrów powierzchniowych, gdyż są wykonane z KemTexu®, z wlaminowaną membraną 
ePTFE. Proces ich wytwarzania jest dość kosztowny, jednak takie rozwiązanie zapewnia 
najskuteczniejszą filtrację w urządzeniach tego typu. Więcej szczegółów na ten temat 
znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

Oczyszczanie
Kolejną zaletą stosowanej przez KEMPER metody filtracji powierzchniowej jest 
możliwość oczyszczania nabojowych wkładów filtracyjnych. Odbywa się to za pomocą 
sprężonego powietrza bez przerywania funkcjonowania urządzenia. Gwarantuje to 
nieprzerwaną pracę instalacji, a wkłady filtrów oczyszczane są tylko wtedy, kiedy 
zachodzi taka potrzeba. Proces ten jest sterowany i kontrolowany przez zintegrowany 
sterownik mikroprocesorowy.

Usuwanie odpadów
Po oczyszczeniu wkładu filtra z pyłów rozdrobniona warstwa zanieczyszczeń gromad-
zona jest w zbiorniku osadowym, umieszczonym w dolnej części urządzenia. Szczelna 
pokrywa zbiornika oraz sposób zamocowania umożliwiają szybką i łatwą jego wymianę 
bez zanieczyszczenia otoczenia. W przypadku systemu 8000 jeden lub dwa pojemniki 
na pyły umocowane są na pneumatycznych podnośnikach pod komorą filtrów, skąd 
mogą być łatwo wyjmowane. W przypadku systemu 9000 wykorzystano na pyły specjal-
ny kontener na rolkach o większej pojemności. Również ten kontener jest utrzymywany 
w swojej pozycji przez urządzenie podnoszące.

Konserwacja
Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń służących zachowaniu bezpieczeństwa, 
urządzenia odciągowe i filtrujące muszą spełniać określone przepisy, które wymagają 
między innymi wykonywania corocznych przeglądów i konserwacji oraz każdorazowego 
ich udokumentowania. Na tle tych przepisów KEMPER oferuje różnego typu pakiety 
usług serwisowych i konserwacyjnych w celu dotrzymania wymogów ustawowych. 
Począwszy od corocznych przeglądów, aż po ofertę pełnego serwisu, łącznie z wszelki-
mi wymaganymi pracami i dostarczaniem części zamiennych. W ten sposób zawsze 
jesteście Państwo pewni sprawnego funkcjonowania swojej instalacji odciągowej i 
filtrującej, a koszty eksploatacji pozostaną długo na niskim, dającym się przewidzieć 
poziomie.

System KEMPER urządzeń odciągowych i filtrujących
System 8000 i 9000 - w szczegółach
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Inteligentna technika filtracji

Automatyczne oczyszczanie
Oczyszczanie filtrów nabojowych odbywa 
sie poprzez dysze rotacyjne sterowane 
za pomocą inteligentnego sterownika. 
Przy odpowiedniej ilości pyłu zgromad-
zonego na powierzchni filtrów zostaną 
one kolejno oczyszczone i to bez przery-
wania pracy urządzenia. Oczyszczenie 
przebiega poprzez uderzenie sprężonego 
powietrza doprowadzonego ze zbiornika 
wyrównawczego, znajdującego się w 
urządzeniu filtującym, do dysz rotycyj-

nych. Wprowadza to dysze w ruch wirowy 
i odrywa cząsteczki od powierzchni filtra. 
Dopiero taki, pełnopłaszczyznowy nad-
much w połączeniu z filtrem z KemTex®, z 
membraną ePTFE, zapewnia optymalny 
przebieg oczyszczania, którego nie można 
osiągnąć stosując technikę oczyszczania 
uderzeniami ciśnienia.
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Typowy filtr klasy „M"

KemTex® ePTFE-membrana

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

cząsteczek < 0,4 μm

Podczas filtracji powierzchniowej 
zanieczyszczenia osiadają na po-
wierzchni filtra skąd dają się łatwo 
usunąć.

Przy filtracji wgłębnej zanieczyszcze-
nia przedostają się do materiału filtra. 
Jego oczyszczenie jest praktycznie 
niemożliwe.

Filtracja powierzchniowa
Po wstępnym oczyszczeniu powietrza z 
większych cząsteczek pozostałe drobiny 
pyłu osiadają na powierzchni filtra (filtracja 
powierzchniowa). Na powierzchni medium 
filtracyjnego KemTex®, przeznaczonego na 
filtracyjne wkłady nabojowe, znajduje się 
wlaminowana membrana ePTFE.

Jedyna w swoim rodzaju mikrostruktura 
membrany ePTFE złożona jest z milionów 
przypadkowo rozmieszczonych cieniut-
kich włókien i może zatrzymać również 
najdrobniejsze cząsteczki. Podczas spa-
wania i cięcia powstają szczególnie małe 
cząsteczki, których średnica mieści się w 
zakresie 0,1 μm do 1,0 μm, toteż mogą 
one przenikać do pęcherzyków płucnych. 
Po prostu cząsteczki te odkładają się w 
pęcherzykach płucnych, a stąd docierając 
do krwioobiegu mogą dyfundować poprzez 
ścianki naczyń krwionośnych i odkładać 
się w organizmie. Badania prowadzone 

przez AWS doprowadziły do powstania 
podziału cząsteczek występujących w 
dymie spawalniczym, ze względu na ich 
wielkość.

Na zakres mniejszy niż 0,4 μm przypada 
98,9 % cząsteczek, co ze względu na ich 
znikomą wielkość (pył szczególnie miałki), 
stanowi 54,6 % całkowitej masy. Dlatego 
też niezwykle ważnym jest oddzielanie 
cząsteczek o wielkości poniżej 0,4 μm. 
Powszechnie stosowane filtry, które 
co prawda odpowiadają klasie filtracji 
„M” - natrafiają tutaj na granice swoich 
możliwości.

Efektywna wielkość porów w membranie 
ePTFE KemTex® jest tak mała, że już 
samych cząsteczek 0,1 μm zostaje odfil-
trowanych ok. 92 %. Bliska zeru emisja 
cząsteczek przedostających się przez 
membranę ePTFE z KemTex® przewyższa 
wszystkie powszechne zalecenia, również 
te dotyczące najmniejszych cząsteczek.

Filtry z KemTex® z membraną ePT-
FE stanowią szczytową technologię 
stosowaną w technice spawania i cięcia. 
Wysokowydajna membrana gwarantu-
je doskonałą efektywność filtrów przy 
ponadprzeciętnych właściwościach do 
samooczyszczania. Jest to podstawowy 
warunek do uzyskania dużej trwałości. 
Takich rezultatów nigdy nie osiągną filtry 
standardowe pracujące na zasadzie filt-
racji wgłębnej.

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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Powrót powietrza do hali
Powrót powietrza do hali po uprzed-
nim przefiltrowaniu przy spawaniu 
materiałów wysokostopowych według 
norm dla materiałów niebezpiecznych 
(GefStoffV), jest zabroniony. Istnieją 
jednak okoliczności, gdzie za zezwo-
leniem Miejscowego Urzędu Ochrony 
Pracy następuje wydanie pozwole-
nia i dopuszczenie do wykonywania 
określonego procesu spawalniczego w 
połączeniu z dopuszczonym i certy-
fikowanym urządzeniem filtracyjno - 
odciągowym.

Certyfikat – IFA
Certyfikat według normy DIN EN 
ISO 15012-1 wystawiony przez IFA – 
(Niemiecki Instystut Ochrony Pracy) 
zezwala, w odniesieniu do poszcze-
gólnych procesów spawalniczych 
do zastosowania certyfikowanych 
urządzeń filtrująco - odciągowych z 
wprowadzeniem filtrowanego powie-
trza do wnętrza hali, z uwzględnieniem 
przepisów TRGS 560 ( jedynie w 
okresie grzewczym), także przy za-
nieszczyszczeniach dymami spawalni-
czymi klasy „W3“ – obejmujących stale 
wysokostopowe.

Zanieczyszczenia cząstkowe
Z uwagi na z góry prawną 
dopuszczalną i braną pod uwagę 
wielkość cząsteczek określaną 
mianem 500 nanometrów, 98% 
powsatających cząsteczek 
zanieczyszczeń jest mniejsza niż 400 
nanometrów. W związku z tym, odno-
towuje się, wciąż znaczące obciążenie 

zanieczyszczeniami występującymi 
w przefiltrowanym powracającym po-
wiertzu. Dopuszczalna ilość znikomych 
zanieczyszczeń w ilości 1 mg/m³ po-
wietrza ze wzglądu na rodzaj procesu 
spawania może posiadać miliardy 
cząsteczek wywołujących choroby 
nowotworowe.

Stan techniki
Przy systemach filtracyjnych 
wprowadzających przefiltrowane 
powietrze do wnętrza hali, wy-
magane jest zastosowanie takich 
wkładów nabojowych, będących 
w stanie zapewnić wystarczającą 
ochronę w obszarze poniżej 400 
nanometrów. Z tego powodu KEM-
PER w urządzeniach filtrujących, 
wykorzystujących systemy recyr-
kulacyjne, stosuje jedynie wysokiej 
jakości wkłady nabojowe KemTex® - z 
membraną ePTFE. Stopień separacji 
tych filtrów jest znacznie wyższy jak 
prawnie dopuszczalny, stanowiąc tym 
samym o szczytowej technologii w 
filtrowentylacji.

Korzyści
Poprzez zastosowanie IFA ceyrtyfiko-
wanych urządzeń filtrowentylacyjnych 
KEMPER systemu 8000 posiadają 
Państwo możliwość, przy zastosowa-
niu systemu recyrkulacji, w okresach 
grzewczych, dokonania dużych 
oszczędności energii osiągających 
wartość nawet kilku tysięcy Euro 
rocznie. Ponadto wpływacie Państwo 
bardzo korzystnie ekologicznie na 
otoczenie poprzez dalece zredukowy-
ne uwalnianie CO2 do atmosfery. 
Inwestycja, która się opłaca.

Tabela System 8000
Poniższa tabela pokazuje standardową ofertę dotyczącą Systemu 8000.
Dalsze szczegóły techniczne znajdują się w odpowiednich kartach katalogowych.

Nr. kat. Wydajność 
ssania (max.)

 Moc silnika Powierzchnia 
filtracyjna

Szerokość x Głębokość 
x Wysokość

Ciężar

81 0250 030 2.500 m³/h  3 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 6,5 A  30 m² 962 x 962 x 2.110 mm 410 kg
81 0300 030 3.000 m³/h  3 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 6,5 A  30 m² 962 x 962 x 2.110 mm 410 kg
81 0350 040 3.500 m³/h  3 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 6,5 A  40 m² 962 x 1.413 x 2.110 mm 590 kg
81 0400 040 4.000 m³/h  3 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 6,5 A  40 m² 962 x 1.413 x 2.110 mm 590 kg
81 0450 050 4.500 m³/h  4 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 7,8 A  50 m² 1.413 x 1.413 x 2.110 mm 620 kg
81 0500 050 5.000 m³/h  4 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 7,8 A  50 m² 1.413 x 1.413 x 2.110 mm 620 kg
81 0550 060 5.500 m³/h  5,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 10,7 A  60 m² 1.413 x 1.413 x 2.110 mm 620 kg
81 0600 060 6.000 m³/h  5,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 10,7 A  60 m² 1.413 x 1.413 x 2.110 mm 640 kg
81 0650 070 6.500 m³/h  5,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 10,7 A  70 m² 1.413 x 1.864 x 2.110 mm 750 kg
81 0700 070 7.000 m³/h  5,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 10,7 A  70 m² 1.413 x 1.864 x 2.110 mm 750 kg
81 0800 080 8.000 m³/h  7,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 13,8 A  80 m² 1.413 x 1.864 x 2.110 mm 770 kg
81 0900 090 9.000 m³/h  7,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 13,8 A  90 m² 1.413 x 1.864 x 2.110 mm 790 kg
81 1000 100 10.000 m³/h  7,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 13,8 A  100 m² 2.375 x 1.864 x 2.110 mm 1.160 kg
81 1100 110 11.000 m³/h  7,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 13,8 A  110 m² 2.375 x 1.864 x 2.110 mm 1.180 kg
81 1200 120 12.000 m³/h  11 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 20,6 A  120 m² 2.375 x 1.864 x 2.110 mm 1.210 kg
81 1300 120 13.000 m³/h  11 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 20,6 A  120 m² 2.375 x 1.864 x 2.110 mm 1.230 kg

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

cząsteczek < 0,4 μm

System 8000 z wkładami nabojowymi KemTex® z membraną ePTFE, 
przetestowany przez IFA (Niemiecki Instytut Ochrony Pracy)
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Tabela System 9000
Poniższa tabela pokazuje standardową ofertę dotyczącą Systemu 9000.
Dalsze szczegóły techniczne znajdują się na odpowiednich kartach katalogowych.

Nr. kat. Wydajność ssa-
nia (max.)

Moc silnika Powierzchnia 
filtracyjna

Szerokość x Głębokość 
x Wysokość

Ciężar

91 1300 160 13.000 m³/h  11 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 20 A  160 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.550 kg
91 1400 140 14.000 m³/h  11 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 22 A  140 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.560 kg
91 1500 140 15.000 m³/h  15 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 26,5 A  140 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.560 kg
91 1600 160 16.000 m³/h  15 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 26,5 A  160 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.580 kg
91 1700 160 17.000 m³/h  15 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 26,5 A  160 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.595 kg
91 1800 180 18.000 m³/h  18,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 32,5 A  180 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.630 kg
91 1900 180 19.000 m³/h  18,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 32,5 A  180 m² 2.826 x 1.864 x 2.670 mm 1.630 kg
91 2000 200 20.000 m³/h  18,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 32,5 A  200 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.250 kg
91 2100 200 21.000 m³/h  18,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 32,5 A  200 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.250 kg
91 2200 220 22.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40,5 A  220 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.280 kg
91 2300 220 23.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  220 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.290 kg
91 2400 240 24.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  240 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.300 kg
91 2500 240 25.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  240 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.300 kg
91 2600 260 26.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  260 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.320 kg
91 2700 260 27.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  260 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.320 kg
91 2800 280 28.000 m³/h  22 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 40 A  280 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.330 kg
91 2900 280 29.000 m³/h  30 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 53 A  280 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.360 kg
91 3000 300 30.000 m³/h  30 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 53 A  300 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.375 kg
91 3100 300 31.000 m³/h  30 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 53 A  300 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.380 kg
91 3200 320 32.000 m³/h  30 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 53 A  320 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.390 kg
91 3300 320 33.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  320 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.410 kg
91 3400 340 34.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  340 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.430 kg
91 3500 340 35.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  340 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.430 kg
91 3600 360 36.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  360 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.450 kg
91 3700 360 37.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  360 m² 4.239 x 1.864 x 2.670 mm 2.450 kg
91 3800 380 38.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  380 m² 5.652 x 1.864 x 2.670 mm 3.110 kg
91 3900 380 39.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  380 m² 5.652 x 1.864 x 2.670 mm 3.110 kg
91 4000 400 40.000 m³/h  37 kW · 3 x 400 V / 50 Hz · 64 A  400 m² 5.652 x 1.864 x 2.670 mm 3.130 kg

Urządzenia odciągowe oraz filtrujące systemu 9000 do budowy
centralnych systemów odciągowych
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Ze względu na swoją różnorodność 
oraz kompaktową budowę zarów-
no System 8000, jak i System 9000 
doskonale nadają się do budowy 
centralnych instalacji odciągowych 
i filtrujących. Są one instalowane w 
dużych spawalniach, szlifierniach, 
spawalniach szkoleniowych, czy też 
przy zrobotyzowanych liniach produk-
cyjnych.

Aby stworzyć centralny system 
odciągowy urządzenia filtrujące 
muszą być połączone za pomocą 
dokładnie wyliczonego i optymalnie 
ułożonego rurociągu, z odpowiednimi 
elementami z bogatej oferty KEM-
PER, wychwytującymi pyły. Jako 
elementy wychwytujące w systemie 
odciągowym można zastosować 
na przykład ramiona i wysięgniki 
odciągowe lub odciągowe ramiona 
teleskopowe, stanowiące standardowy 
program KEMPER. Pozwalają się 
one doprowadzić do dowolnej pozycji 
wewnątrz ich obszaru pracy i stabil-
nie w niej pozostają. Ponadto można 
je wyposażyć w system oświetlenia 

miejsca pracy. Stoły spawalnicze i 
szlifierskie z oferty firmy KEMPER oraz 
specjalnie skonstruowane stoły szko-
leniowe można również podłączać do 
central filtracyjnych. Stoły odciągowe 
są oferowane w najróżniejszych 
wariantach oraz wielkościach, tak że 
można je dopasować do każdego 
zadania. Odciągi przeznaczane dla 
robotów w kabinach lub na liniach 
montażowych mogą być również 
realizowane przy pomocy centralnych 
urządzeń odciągowo-filtracyjnych 
KEMPER. Do każdego takiego zada-
nia będą oferowane indywidualnie 
dobierane specjalne okapy odciągowe. 
Oczywiście kabiny można podłączać 
również do rurociągów centralnych 
systemów odciągowych.

Dla systemów odciągowych prze-
widziano bogatą ofertę wyposażenia 
dodatkowego i specjalnego. Dla 
dużych systemów obsługujących wiele 
stanowisk spawalniczych zaleca się 
zastosowanie automatycznej regu-

lacji wydajności ssania. Reguluje 
ona wielkość strumienia powietrza w 
zależności od rzeczywistego zapo-
trzebowania. Tak więc odsysana jest 
tylko taka ilość powietrza, jaka jest 
niezbędna. Pozwala to zaoszczędzić 
na kosztach energii. Dalsze przykłady 
wyposażenia dodatkowego znajdziecie 
Państwo w tym katalogu.

Urządzenia odciągowe oraz filtrujące do budowy centralnych
systemów odciągowych
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Wyposażenie dodatkowe

Elementy wyposażenia dodatkowego
Systemy odciągowe i filtrujące KEMPER 
można wyposażyć w szereg dodat-
kowych produktów w celu sprostania 
Państwa indywidualnym wymagani-
om. Poniżej prezentujemy przegląd 
dostępnego wyposażenia dodatkowego.

Automatyczna regulacja wydajności 
ssania
Dopasowanie wydajności ssania do fak-
tycznych potrzeb pomaga zaoszczędzić 
energię, a tym samym koszty eksploata-
cji. Przemiennik częstotliwości w 
połączeniu z inteligentnym, adaptacyj-
nym sterowaniem sprawia, że wydajność 
ssania instalacji odciągowych i 
filtrujących KEMPER dopasowuje się au-
tomatycznie i bezstopniowo do potrzeb. 
Do dalszych zalet oprócz oszczędności 
energii należy niższe zużycie, dłuższa 
żywotność filtrów i niższy poziom hałasu. 
Ponadto dzięki funkcji łagodnego 
rozruchu wydłuża się żywotność silnika 
wentylatora.

Zewnętrzne włączanie i wyłączanie
Zależne od potrzeb włączanie i 
wyłączanie instalacji odciągowej i 
filtrującej następuje poprzez neutral-
ny styk, na przykład w powiązaniu z 
urządzeniem do cięcia. Odsysanie działa 
tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Zewnętrzny panel sterowniczy
Dodatkowy pulpit sterowniczy służy do 
obsługi i kontroli z zewnątrz instalacji 
odciągowej i filtrującej KEMPER. Idealne 
rozwiązanie w przypadku ustawienia 
urządzenia w oddzielnym pomieszczeniu 
lub na wolnym powietrzu w połączeniu z 
obudową odporną na działanie warun-
ków atmosferycznych.

Zewnętrzny nadzór
Wyposażenie w modem pozwala na 
włączenie Państwa urządzenia do sys-
temu zdalnej diagnostyki i konserwacji 
KEMPER. Umożliwia szybką ocenę 
zgłoszeń o błędach i usunięcie ewentu-
alnych awarii.

Zewnętrzny alarm
Wyposażenie układu sterowania w 
dodatkowy moduł do zgłaszania ewen-
tualnych awarii przez telefon, SMS lub 
emailem. Szczególnie przydatne w 
krytycznych sytuacjach, jeżeli nie jest 
możliwa osobista kontrola.

Obudowa odporna na warunki atmos-
feryczne
Jeżeli mimo kompaktowej budowy 
w pomieszczeniu budynku nie znajdzie 
się miejsce do ustawienia urządzenia 
odciągowo filtrującego, można również 
ustawić je na wolnym powietrzu. W tym 
celu urządzenie umieszczone zosta-
je w obudowie odpornej na działanie 
warunków atmosferycznych, która 
niezawodnie chroni przed ich wpływem. 
Zintegrowane ogrzewanie zapobiega 
zakłóceniom powodowanym przez 
marznącą w przewodach ciśnieniowych 
skondensowaną wodę.

Ochrona przeciwwybuchowa
Urządzenia Systemu KEMPER 8000 i 
9000 można wyposażyć w płytki bezpi-
ecznikowe, w celu wytłumienia ewentu-
alnych eksplozji pyłu. Wyposażenie to 
jest niezbędne w otoczeniu, w którym 
wymagane jest wykonanie instalacji 
odciągowej i filtrującej w wersji prze-
ciwwybuchowej.

Instalacja gaszenia iskier
W przypadku instalacji odciągowej i 
filtrującej KEMPER niebezpieczeństwo 
zapłonu filtrów zredukowane jest 
do minimum poprzez zastosowanie 
różnych środków. Mimo to nie można 
nigdy całkowicie wykluczyć takiej 
ewentualności. Z tego powodu KEM-
PER oferuje dodatkowo wyposażenie 
urządzenia w instalację do gaszenia 
iskier. Jej zadaniem jest nadzorowanie 
odsysanego powietrza za pośrednictwem 
czujników umieszczonych w przewo-
dach i kontrola czy nie są zasysane 
iskry mogące doprowadzić do powstania 
zapłonu filtra. Sterowanie niezależne od 
instalacji filtrującej wywołuje, natychmi-
ast po stwierdzeniu wystąpienia iskier, 
selektywne gaszenie i w zależności od 
ustawionych nastaw wyłącza wentylator. 
Ponadto istnieje możliwość wysyłania 
różnego typu meldunków alarmowych, 
na przykład poprzez SMS.

Czujniki temperatury w części 
filtrującej
W połączeniu z instalacją do gaszenia 
iskier istnieje możliwość dodatkowej 
instalacji czujników temperatury w 
części filtrującej dla podwyższenia 
bezpieczeństwa. Po osiągnięciu ustalo-
nego poziomu temperatury urządzenie 
odciągowo filtrujące zostaje wyłączone i 
uruchomiony zostaje alarm.

Czujniki temperatury w silniku
Silnik jako element napędowy całego 
systemu można opcjonalnie wyposażyć 
w czujniki temperatury uzwojenia. 
Przy podwyższonej temperaturze 
silnika umożliwiają one automatycz-
ne wyłączenie całego systemu w celu 
zapobieżenia powstaniu szkód.
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Serwis przed sprzedażą i po sprzedaży

Projektowanie i montaż
Optymalne projektowanie jest nieodzow-
ne do spełnienia wysokich wymagań 
klientów i przepisów. Dział planowania i 
rozwoju firmy KEMPER analizuje pełny 
zakres zadań i systemów odciągowo 
filtrujących 8000 i 9000, jak również 
innych komponentów z programu firmy 
KEMPER. Ponadto polecamy montaż 
wykonywany przez nasz wykwalifikowa-

ny i doświadczony personel. W zakres 
montażu instalacji wchodzi również 
oczywiście uruchomienie systemu i 
przeszkolenie w zakresie obsługi.

KEMPER - oferta przeglądów 
Instalacje odciągowe i filtrujące stanowią 
ważne dla bezpieczeństwa i higieny pracy 
wyposażenie i z tego powodu muszą 
być regularnie poddawane przeglądom i 
konserwacji. Są to ustawowo przewidzi-
ane i nieodzowne czynności. Sterowanie 
systemu KEMPER 8000 i 9000 informuje 
każdorazowo o zbliżającym się terminie 
przeglądu. Przeszkolony i doświadczony 
personel serwisowy firmy KEMPER 

chętnie przeprowadzi wymagane kons-
erwacje instalacji odciągowej i filtrującej 
oraz należących do niej komponentów. 
Zaleca się dotrzymywania terminów 
między inspekcjami w celu optymalnej i 
bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Przegląd
W celu zagwarantowania optymal-
nej eksploatacji urządzenia polecamy 
zawarcie umowy na przeglądy Państwa 
instalacji odciągowo-filtrującej KEMPER. 
Gwarantuje to zgodność instalacji z 
wymaganiami stawianymi przez stowar-
zyszenia zawodowe oraz firmy ubezpi-
eczeniowe. Zgodnie z nimi konieczne 
jest wykonanie przynajmniej jednego 
przeglądu w roku i udokumentowanie 
tego faktu w książce przeglądów. Usługa 
ta obejmuje coroczną kontrolę i przegląd 

urządzenia zgodnie z przepisami. W 
ramach corocznej konserwacji urządzenie 
poddane zostaje kontroli funkcjonowa-
nia oraz niezbędnej regulacji. Coroczny 
ryczałtowy koszt przeglądów pokrywa 
przy tym wszelkie wymagane czynności, 
wymianę części eksploatacyjnych i koszty 
podróży. Osobna opłata obejmuje tylko 
części zamienne i szybko zużywające się. 
Prosimy po prostu zadzwonić do serwisu 
firmy KEMPER.

Pełny serwis
Abyście Państwo nie musieli sami 
zajmować się pilnowaniem zalecanych 
terminów przeglądów, oferujemy kom-
pletny serwis centralnych urządzeń 
odciągowo filtrujących KEMPER. W ten 
sposób mogą się Państwo skoncentrować 
na swoich zadaniach, a my zatroszczymy 
się o optymalną eksploatację dostar-
czonego urządzenia. Od pierwszego 
dnia otrzymają Państwo pełną opiekę i 
już po 50 roboczogodzinach urządzenie 
zostanie poddane pierwszym oględzinom. 
Następnie instalacja poddawana będzie 
przeglądom w regularnych odstępach 

czasu odpowiadających wymaganiom. W 
zależności od potrzeb dokonywane będą 
dodatkowo wymiany części eksploata-
cyjnych lub wkładów filtracyjnych. W 
przypadku ewentualnych zakłóceń, w 
jak najkrótszym czasie znajdziemy się 
na miejscu i usuniemy je jak najszyb-
ciej. Pełny serwis zawiera wszelkie 
koszty podróży, części zamiennych oraz 
eksploatacyjnych. Jedynym warunkiem 
jest wyposażenie systemu w modem 
do zdalnej diagnozy. Koszty tych usług 
składają się z ryczałtu podstawowego, 
uzależnionego od typu instalacji oraz 
kwoty zdeterminowanej ilością godzin 
pracy urządzenia.
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Przy termicznym cięciu metali powstają 
duże ilości bardzo drobnych pyłów, 
które działają szkodliwie na środowisko, 
urządzenia oraz użytkowników. Wyni-
ka stąd konieczność stosowania dla 
wszystkich procesów spawalniczych 
zoptymalizowanego sposobu odciągania 
dymów, który pozwoli na utrzymanie 
czystego powietrza na stanowisku 
pracy. Ilości emitowanych pyłów zależą 
przy tym od stosowanej technologii i 
rodzaju ciętych materiałów. Szczegól-
nie wysokie zagrożenie dla zdrowia 
występuje przy cięciu tlenem, plazmą 
oraz laserem, gdyż zależy ono od 
wielkości powstających pyłów, a przy 
tych technikach powstają ekstremalnie 
małe cząsteczki.

Do takich zastosowań KEMPER oferuje, 
każdorazowo indywidualnie dopaso-
wane, urządzenia filtrujące z Systemu 
8000 oraz z Systemu 9000. Są one 
przeznaczone do filtrowania dokładnie 
takich rodzajów i ilości pyłów, jakie 
powstają przy cięciu, a dzięki dużemu 
zróżnicowaniu wydajności poszczegól-
nych urządzeń, można je dopasować do 
każdego urządzenia tnącego. Ponadto 
urządzenia KEMPER wymagają bardzo 
małej ilości miejsca oraz charakteryzują 
się niskim poziomem hałasu, który 
dla obydwu systemów wynosi poniżej 
65 dB (A). Odpowiada to hałasowi 
pochodzącemu z elektrycznej maszynki 
do golenia.

Urządzenia odciągowo-filtrujące 
KEMPER są budowane wyłącznie w 
oparciu o filtry z KemTexu® z membraną 
ePTFE. Jedyna w swoim rodzaju 
mikrostruktura KemTexu® z membraną 
ePTFE złożona jest z milionów przy-
padkowo rozmieszczonych cieniutkich 
włókien, co pozwala zatrzymać nawet 
najmniejsze cząsteczki. Po prostu przy 
cięciu powstają ultra drobne cząsteczki 
o średnicach z zakresu 0,1 µm do 1,0 
µm, które docierają do pęcherzyków 
płucnych, skąd mogą dyfundować do 
krwioobiegu i odkładać się w organiz-
mie.

Proces odciągania dymów rozpo-
czyna się już w stole do cięcia, który 
każdorazowo oferuje i dostarcza 
KEMPER. Powietrze zawierające pyły 
dociera poprzez rurociąg do urządzenia 
filtrującego. Po wstępnym oddzie-
leniu dużych cząsteczek, pozostałe 
cząsteczki pyłu są oddzielane na 
wkładach filtracyjnych pracujących na 
zasadzie filtracji powierzchniowej. We 
wszystkich systemach filtracyjnych 
KEMPER a nabojowe wkłady filtracyjne 
montowane są w pozycji pionowej, co 
zapobiega trwałemu zaleganiu pyłów na 
wkładach filtracyjnych, prowadzącemu 
do zmniejszenia ich powierzchni czyn-
nej.

Systemy odciągowe i filtracyjne przeznaczone dla stołów do cięcia
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Systemy odciągowe i filtracyjne przeznaczone dla stołów do cięcia

Zintegrowane sterowanie oparte na 
sterowniku Simatic S7 firmy Siemens 
reguluje i nadzoruje pracę całego 
urządzenia. Na wyświetlaczu teks-
towym podawane są komunikaty o 
stanie urządzenia oraz o ewentu-
alnych zakłóceniach. Opcjonalnie 
można urządzenie odciągowo filtrujące 
wyposażyć na przykład w zewnętrzny 
wyłącznik Start/Stop, który spowoduje, 
że odciąganie będzie działało tylko w 
czasie cięcia. Takie rozwiązanie minima-
lizuje koszty, zwiększa trwałość filtrów 
oraz upraszcza obsługę.

Stół odciągowy KEMPER z portalem wypalarki Stoły odciągowe

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

cząsteczek < 0,4 μm
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Dla odciągania dymów ze zroboty-
zowanych stanowisk spawalniczych 
pracujących w produkcji przemysłowej 
można skorzystać z różnych możliwości 
jakie dają systemy 8000 oraz 9000. 

Dla każdego rodzaju i sposobu pracy 
stanowisk zrobotyzowanych można 
zastosować elementy odciągania punkto-
wego ze standardowej oferty KEMPER. 
Można też zastosować indywidualnie 
zaprojektowane okapy odciągowe.

Są one montowane nad stanowis-
kami robotów i poprzez orurowanie 
mogą być podłączone do centralnego 
urządzenia odciągowo filtracyjnego. Aby 
osiągnąć większą uniwersalność można 
zastosować okapy w wersji uchylnej. 

Dla ochrony przed promieniowaniem 
świetlnym oraz przed odpryskami można 
okapy wyposażyć w spawalnicze lamele 
ochronne, dostępne w podstawowym 
programie produktów KEMPER.

Przy zastosowaniu robotów w kabinach 
zamkniętych lub otwartych od góry 
można skorzystać z różnych możliwości 
odciągania dymów, jakie oferują systemy 
8000 oraz 9000. Jeśli obudowa kabiny 
jest całkowicie zamknięta, to odciąganie 
można zrealizować poprzez zaprojek-
towanie odpowiedniego podłączenia 
rurociągu.

Wymagana wydajność ssania zależy w 
tym przypadku od objętości kabiny. Jeśli 
jednak kabina jest od góry otwarta, to 
można zastosować odciąganie punkto-
we lub za pomocą okapu, który będzie 
zamocowany nad obudową.

W przypadku, gdy ze względu na 
rodzaj pracy wykonywanej przez 
robota, przestrzeń nad detalem musi 
pozostawać wolna (np. rozładunek 
suwnicą) można wykorzystać okap na 
wysięgniku uchylnym z napędem pneu-
matycznym sterowanym z robota.

System odciągania dla stanowisk zrobotyzowanych

System odciągania dla kabin zrobotyzowanych
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Technika odciągu i filtracji w praktyce

Wyposażenie warsztatu spawalniczo 
szlifirskiego obrabiającego metal.

Sformułowanie zadań
22 kabiny spawalniczo-szlifiercze z od-
ciągiem średnio – i wysokociśnieniowym 
w wyposażeniu z ramionami odciągowy-
mi, ramionami teleskopowymi oraz ze 
stołami szlifierskimi i spawalniczymi.

Rozwiązanie
12 kabin spawalniczych zostało skon-
struowane za pomocą czarnych podwie-
szanych zasłon spawalniczych. Wygodny 
dostęp jak i przyjemny dla oka wgląd 
zapewniają czerwone, przesuwne lamele 
ochronne w czołowej części kabiny. Przy 
powstałych kabinach został zastosowany 

system filtracyjno-odciągowy z wysokim 
podciśnieniem wykorzystując metodę 
odciągu miejscowego polegającego na 
zasysaniu powstałych zanieczyszczeń 
w miejscu ich powstawania. Zasysanie 
odbywa się poprzez pistolet spawalniczy 
wyposażony bezpośrednio w odciąg.

Dodatkowo zaistalowany system rurocią-
gu w połączeniu z wymaganymi ramio-
nami odciągowymi lub telskopowymi dla 
każdej kapiny spawalniczej zapewniają 
oszczędne wyposażenie jak również 
wysoki stopień zasysania szkodliwych 
substancji.

W środkowej części hali warsztatowej 
zostały postawione dźwiękochłonne 
ścianki działowe. Każda z nich połą-

czona jest z centralnym rurociągiem 
zasysającym systemu 9000 o wydajności 
25.000 m³/h. Kabiny są przeznaczone 
szczególnie do robót szlifierskich stąd ich 
optymalne wyposażenie tłumiące hałas. 
W kabinach znajdują się stoły szlifierskie 
KEMPER do których podłączony jest 
rurociąg zasysający.

Poprzez kombinację i ułożenie miejsc, 
na których odbywają się procesy obróbki 
spawania i szlifowania zostaje zagwa-
rantowana optymalizacja procesów 
produkcyjnych polegająca na maksy-
malnym skróceniu okresów pomiędzy 
poszczególnymi procesami. Powyższa 
konfiguracja w połączeniu z centralnymi 
urządzeniami odciągowymi zapewnia 
wielofunkcyjność i dużą oszczędność w 
funcjonującym warsztacie.
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Zadymienie, dym spawalniczy lub pył - Problem z zanie-
czyszczonym powietrzem w warsztacie?

Wychwytywanie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawa-
nia jest dotychczas najbardziej efektywną metodą wentylacji 
pomieszczeń i ta metoda jest umieszczona we wszystkich 
przepisach na pierwszym miejscu.

Tylko w ten sposób można prawie całkowicie wyeliminować z 
pomieszczenia dymy oraz inne zanieczyszczenia spawalnicze.

Jednak w niektórych przypadkach punktowe instalacje 
wyciągowe mogą okazać się niewystarczające lub też mogą 
pojawić się problemy z ich użyciem, jak np. w przypadku:

• dużych elementów
• mobilnych stanowisk spawalniczych
• odległych od siebie stanowisk roboczych

Tutaj pomocne okazują się systemy wentylacji pomieszczeń 
firmy KEMPER, które optymalnie chronią zdrowie pracowników 
oraz gwarantują utrzymanie czystego powietrza w warsztatach. 
W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowania punktowych 
instalacji wyciągowych lub ich użycie jest utrudnione, dym spa-

Systemy wentylacji pomieszczeń

walniczy oraz inne zanieczyszczenia tworzące gęstą zawiesinę 
można wychwytywać tuż nad obszarem obróbki metalu.

Zainstalowanie systemu wentylacji pomieszczeń pozwala 
na stworzenie bezpiecznych i przede wszystkim czystych 
stanowisk pracy, w których dobrze będą się czuć pracow-
nicy, a maszyny i budynki pozostaną czyste, co pozwoli na 
zaoszczędzenie wysokich kosztów związanych z ich czysz-
czeniem. Nie mówiąc już o dużych oszczędnościach, które są 
możliwe dzięki prostemu montażowi i pracy systemów wentyl-
acji firmy KEMPER.

W warsztatach i zakładach zajmujących się obróbką metali 
można spotkać najróżniejsze warunki i rodzaje pracy. Dlatego 
firma KEMPER bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu 
oferuje różne systemy wyciągowe przeznaczone do różnych 
zastosowań.

Zależnie od życzeń i wymagań klientów systemy wyciągowe 
mogą być stosowane pojedynczo lub w zespołach. Dzięki temu 
nie ma potrzeby uzbrajania całej powierzchni hali. Oprócz tego 
przy pomocy systemów firmy KEMPER można tworzyć poje-
dyncze, nowe stanowiska robocze.
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Wentylacja odsysająca KEMPER KemJET               

Wydajny system odsysania KEMPER KemJET z funkcją 
automatycznego oczyszczania dba, jako centralna instala-
cja odsysająca i filtrująca, o czyste powietrze w hali.

Nowa wentylacja odsysająca KemJET redukuje koncentrację 
szkodliwych substancji w środowiskach pracy, gdzie normalne 
punktowe instalacje odsysające są niewystarczające lub trudne 
do zastosowania, na przykład w przypadku:

• dużych elementów
• zmiennych pozycji spawania
• odległych od siebie stanowisk roboczych
• dużej ilości generowanego dymu

Zanieczyszczone ciepłe powietrze gromadzące się pod-
czas spawania w obszarze stropu jest zasysane przez rurę 
odsysającą i filtrowane. Wysokowydajne dysze rozprowadzają 
następnie oczyszczone powietrze po całym pomieszczeniu. 
Dzięki temu warstwy dymu są szybko zastępowane czystym 
powietrzem.

Zalety wentylacji systemu KemJET:

Wydajniejsze wykorzystanie energii:
• oszczędność ciepła pochodząca centralnego ogrzewania hali 
z uwagi na zdolność zachowanie ciepła w obiegu zamkniętym 
przez system KemJET
• lepsza dystrybucja ciepłego powietrza dzięki wymuszonemu 
obiegowi powietrza

Elastyczna i prosta instalacja
• uproszczone ustawienie rurociągu
• szybki montaż i demontaż

Możliwość indywidualnego dopasowania do każdego 
warsztatu
• modułowa konstrukcja systemu KemJET pozwala na jego 
rozbudowę i dopasowanie indywidualnych rozwiązań do prawie 
każdego otoczenia roboczego
• możliwe różne wysokości wydmuchu dzięki różnym 
długościom rur
• wydajne dysze można obracać we wszystkich kierunkach w 
zakresie 30 stopni i w ten dopasowywać nawiew do indywidu-
alnych potrzeb

Duży zasięg
• wydajne dysze sprawdzają się również w przypadku wentyl-
acji dużych objektów

KemJET IFA W3 testowane
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Wentylacja odsysająca KEMPER KemJET

Sposób działania

Instalacja filtrująca wentylacji odsysającej KemJET za-
sysa zawierające szkodliwe substancje, powietrze za 
pośrednictwem zamontowanych rur odsysających. Znajdujący 
się w powietrzu pył jest w trakcie odsysania odseparowywany 
na powierzchni medium filtrującego na warstwie membra-
ny KemTex® ePTFE. Jednocześnie inteligentne sterowanie 
monitoruje tworzącą się warstwę pyłu i automatycznie oczys-
zcza wkłady filtrujące sprężonym powietrzem po osiągnięciu 
odpowiedniego poziomu zanieczyszczenia. Cały proces jest 
realizowany bez przerywania pracy instalacji. Odseparowa-
ny pył wpada do odpowiedniego pojemnika, skąd można go 
przekazać bez problemu do utylizacji.

Wysokowydajne dysze rozprowadzają oczyszczone powietrze 
po pomieszczeniu. Dzięki temu nad stanowiskami pracy pow-
staje pomiędzy rurą odsysającą i dyszą wydmuchową stała ho-
ryzontalna cyrkulacja powietrza. W ten sposób przefiltrowane 
ciepłe powietrze z obszaru stropu może zostać doprowadzone 
z powrotem do obszarów roboczych przy niewielkim nakładzie 
energii.

Inteligentne sterowanie

Inteligentny system sterująco-diagnostyczny kontroluje 
prawidłowe działanie instalacji. Wszystkie funkcje i dane robo-
cze systemu KemJET można wywoływać za pośrednictwem 
wielofunkcyjnego wyświetlacza dotykowego oraz czterech 
przycisków szybkiego wyboru znajdujących się pod ekranem 
funkcyjnym.

Prosta obsługa

Dotykowy wyświetlacz z samoobjaśniającym i wielojęzykowym 
interfejsem pozwala na intuicyjną obsługę. Dostępne są dwa 
rodzaje wyświetlaczy: czarno-biały wyświetlacz w rozmiarze 
3,8“ oraz większy wyświetlacz w rozmiarze 5,7“ (dostępny 
jako opcja z możliwością doposażenia instalacji). Dla każdej 
instalacji jest dostępnych 5 języków obsługi. W pełni graficz-
ny wyświetlacz umożliwia przejrzyste i czytelne wyświetlanie 
pól informacyjnych i obsługowych. Komunikaty ostrzegawcze 
i komunikaty błędów są wyświetlane w wyraźny sposób i 
uzupełniają je dodatkowe teksty pomocnicze. To pozwala na 
szybkie usunięcie błędów oraz usterek, co zwiększa żywotność 
instalacji.

Wysoka elastyczność

Instalacja filtrująca systemu KemJET jest dostarczana „na 
gotowo” wraz ze standardową wtyczką podłączeniową 16 
A CEE. Dodatkowo system jest wyposażony w uchwyty dla 
sztaplarek, co zdecydowanie ułatwia jego transport. Jako opcja 
jest dostępne dodatkowe pole obsługowe służące do zdalnej 
obsługi zainstalowanego systemu KemJET.
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Wentylacja odsysająca KEMPER KemJET

Systemy wentylacji pomieszczeń KEMPER KemJET są dostępne w trzech różnych wielkościach, które można dowolnie ze sobą 
łączyć. Dzięki temu można znaleźć optymalne rozwiązanie dla określonego typu zastosowania i warunków danego miejsca. Do 
wyboru mają Państwo dwa rodzaje filtrów o różnej jakości. Filtry teflonowe niemal całkowicie wychwytują niebezpieczny drobny pył. 
Również w przypadku ultradrobnych cząstek, głównego składnika dymu spawalniczego, wykazują się solidną skuteczność sepa-
racji. Filtry PE-M odpowiadają klasie filtrów M i spełniają tylko podstawowe wymagania. Przewody rurowe mogą być zamontowane 
na ścianie lub też przymocowane do podłoża. Można także łatwo dobrać odpowiedni zestaw montażowy.

 KemJET 6000
Art.-Nr. ePTFE Filter 998800407
Art.-Nr. PE-M Filter 998800412
Wydajność ssania (maks.): 6.000 m³/h
Moc silnika: 5,5 kW • 3 x 400 V / 50 Hz • 10,7 A
Powierzchnia filtracyjna: 60 m²
Wymiary centrali (sz. x gł. x w.): 1.413 x 1.413 x 2.110 mm
Wymiary jednostki nawiewu (sz. x gł. x w.): 1.670 x 730 x 760 mm
Dysze nawiewowe: 10 x NW 200
Wysokość: zmienna
Siła nawiewu: ca. 30 m
Poziom hałasu: ca. 45 dB(A)
Waga centrali: ca. 630 kg
Waga całkowita: ca. 900 kg
Montaż scienny (kompl.) 99 8103 465
Słupy podporowe (kompl.) 99 8103 468

 KemJET 9000 
Art.-Nr. ePTFE Filter 99 8800 401
Art.-Nr. PE-M Filter 99 8800 404
Wydajność ssania (maks.): 9.000 m³/h
Moc silnika: 7,5 kW • 3 x 400 V / 50 Hz • 13,8 A
Powierzchnia filtracyjna: 90 m²
Wymiary centrali (sz. x gł. x w.): 1.413 x 1.864 x 2.110 mm
Wymiary jednostki nawiewu (sz. x gł. x w.): 1.670 x 730 x 760 mm
Dysze nawiewowe: 12 x NW 200
Wysokość: zmienna
Siła nawiewu: ca. 38 m
Poziom hałasu: ca. 45 dB(A)
Waga centrali: ca. 790 kg
Waga całkowita: ca. 950 kg
Montaż scienny (kompl.) 99 8103 466
Słupy podporowe (kompl.) 99 8103 479

 KemJET 13000
Art.-Nr. ePTFE Filter 99 8800 414
Art.-Nr. PE-M Filter 99 8800 413
Wydajność ssania (maks.): 13.000 m³/h
Moc silnika: 11,0 kW • 3 x 400 V / 50 Hz • 20,6 A
Powierzchnia filtracyjna: 120 m²
Wymiary centrali (sz. x gł. x w.): 2.375 x 1.864 x 2.110 mm
Wymiary jednostki nawiewu (sz. x gł. x w.): 1.905 x 990 x 860 mm
Dysze nawiewowe: 10 x NW 250
Wysokość: zmienna
Siła nawiewu: ca. 45 m
Poziom hałasu: ca. 47 dB(A)
Waga centrali: ca. 1230 kg
Waga całkowita: ca. 1450 kg
Montaż scienny (kompl.) 99 8103 467
Słupy podporowe (kompl.) 99 8103 470
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Prosta zasada – Inteligentne rozwiązanie – dobre efekty

Jeżeli szukasz rozwiązania pozwalającego na eliminację 
małych i średnich ilości zanieczyszczeń, które będzie 
jednocześnie tanie, energooszczędne i elastyczne, to idealnym 
rozwiązaniem będą systemy Push-Pull firmy KEMPER. Wen-
tylacja sytemem Push-Pull firmy KEMPER jest optymalnym 
rozwiązaniem, ponieważ same środki ochrony osobistej, takie 
jak np. system ochrony dróg oddechowych KEMPER autoflow 
XP®, chronią samego spawacza przed bardzo drobnym pyłem, 
jednak pozostali pracownicy pozostają bez skutecznej ochrony.

System Push-Pull firmy KEMPER wykorzystuje termiczne 
właściwości dymu spawalniczego, który najpierw unosi się i 
następnie gromadzi się na określonej wysokości. Tam jest on 
wychwytywany przez przepływający strumień powietrza gene-
rowany przez system oraz odprowadzany do podłączonego 
centralnego systemu wyciągowego.

W wyniku tego procesu ilość dymu w powietrzu utrzymuje do 
zaakceptowania, poziomie. Jednocześnie koszty inwestycyjne i 
eksploatacyjne pozostają na niskim poziomie, a dzięki utrzy-
maniu i wymuszonemu obiegowi ciepłego powietrza można 
dodatkowo zaoszczędzić koszty energii przeznaczone na 
ogrzanie pomieszczenia.

Sposób działania

Rury wylotowe lub wlotowe (Push-Pull) montuje się na 
wysokości ok. 4-6 m i bezpośrednio łączy z centralną instalacją 
wyciągową i filtrującą. Jest to możliwe do zrealizowania w 
zależności od rozkładu hali i jej wielkości przy pomocy jednej 
lub kilku instalacji. Jeżeli teraz dym powstający podczas spa-
wania unosi się w sposób uwarunkowany termicznie do góry i 
wpada pomiędzy przestrzeń otworów wlotowego i wylotowego, 
to jest on przemieszczany w sposób kontrolowany w kierunku 
otworu wlotowego.

Tam zanieczyszczone powietrze wchodzi do systemu, zanie-
czyszczenia są wychwytywane przez wkłady filtrujące i czyste 
powietrze jest ponownie wdmuchiwane do hali przez otwory 
wylotowe w rurociągu wylotowym.

Prosta zasada gwarantująca dobre efekty.

W razie potrzeby istnieje możliwość elastycznej rozbudowy 
systemu, jeżeli np. pojawią się kolejne stanowiska spawalni-
cze. Poza tym istnieje również możliwość łączenia systemu z 
innymi systemami.

System Push-Pull

Przed zainstalowaniem systemu Push-Pull firmy KEMPER 
środowisko pracy oraz rozkład hali są poddawane dokładnej 
analizie. Przy obliczaniu uwzględnia się takie czynniki, jak 
wielkość hali, wielkość chronionego obszaru, przebieg pro-
cesów produkcji. To pozwala na znalezienie dla każdego 
zadania indywidualnego rozwiązania, które będzie optymalnie 
dopasowane do danych wymagań i warunków pracy.

Korzyści:

• Ochrona pracowników, narzędzi i maszyn przed bardzo drob-
nym pyłem
• Modułowy system, dzięki czemu istnieje możliwość jego 
rozbudowy
• Niski poziom hałasu
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Wentylacja wypierająca

To, co wyróżnia wentylację wypierającą firmy KEMPER, to do-
pasowanie do indywidualnych potrzeb i gwarancja optymalnej 
kontroli przepływającego powietrza.

Wentylacja wypierająca firmy KEMPER nadaje się w 
szczególności do eliminowania średniego i mocnego zadymie-
nia dymem spawalniczym lub innymi zanieczyszczeniami.

Wentylacja jest indywidualnie dopasowana do danego zadania, 
co pozwala na osobne wentylowanie poszczególnych obszarów 
hali produkcyjnej. Umożliwia to stworzenie oddzielonych stref 
dla prac spawalniczych. Dzięki optymalnej kontroli przepływu 
powietrza systemy te zapewniają do zaakceptowania poziom 
zapylenia na stanowisku roboczym. Dodatkowymi zaleta-
mi są: niski poziom hałasu, niskie koszty eksploatacji i duża 
oszczędność energii.

Montaż systemu jest bardzo prosty. Wystarczy zainstalować 
system przewodów rurowych oraz centralną jednostkę 
wyciągową i filtrującą. Nie jest już potrzebny montaż elementów 
wychwytujących, takich jak np. ramiona wyciągowe.

Sposób działania

Rury wyciągowe zasysają zanieczyszczone powietrze na 
wysokości 4-6 m. Powietrze jest następnie filtrowane i kierowa-
ne w dół do rur wydmuchowych w pobliżu ziemi (poprzeczna z 
tak zwanymi nawiewnikami źródłowymi).

Stąd oczyszczone i podgrzane powietrze unosi się do góry i po-
nownie wypiera dym spawalniczy w kierunku rury wyciągowej.

Dzięki temu na stanowiskach pracy powstaje stały, cyrkulujący 
strumień powietrza, który redukuje (zasysa) dym spawalniczy. 
Ten proces uniemożliwia powstawanie w warsztacie wiszącej 
warstwy cząsteczek składającej się z dymu i pyłu (zadymienie).

Systemy wypierające można indywidualnie dopasowywać do 
każdej wielkości hali.

Wentylacja wypierająca firmy KEMPER jest optymalnym 
rozwiązaniem, ponieważ środki ochrony osobistej, takie jak np. 
system ochrony dróg oddechowych KEMPER autoflow XP®, 
chronią samego spawacza przed bardzo drobnym pyłem, jed-
nak pozostali pracownicy lub maszyny i urządzenia pozostają 
bez ochrony.
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Nowy, modułowy okap odciągowy KEM-
PER z uwagi na swoją budową, daje się 
dopasować do indywidualnych potrzeb 
produkcyjnych. Okap odciągowy jest 
do nabycia w różnych standardowych 
wymiarach.
Modułowy okap odciągowy można 
ustawić na, przystosowanych do tego 
celu, podporach lub zawiesić poprzez 
zamocowania w suficie. W związku z 
tym istnieje możliwość umiejscowienia 
okapu, tam gdzie zastosowanie odciągu 
miejscowego nie jest możliwe.
Modułowy okap jest wyposażony w 
lamelle ochronne dobrane z asortymentu 
KEMPER. Olamelowanie okapu zapew-
nia optymalną ochronę przed oślepia-
niem i odpryskami pawalniczymi. Lamele 
ochronne KEMPER odpowiadają normie 
DIN EN 1598.
Nowy okap KEMPER odznacza się ino-
wacyjnyą zasadą zasysania. Charaktery-
zuje się ona bardzo wysoką wydajnością 
zasysania przy małej ilości zasysanego 
powietrza co prowadzi do bardzo niskie-
go poziomu zużycia energii.

Zasada funkcjonowania
Dzięki jedynej w swoim rodzaju zasadzie zasysania jest możliwa do osiągnięcia wy-
soka efektywność odciągu przy bardzo niskiej ilości zasysanego powietrza. Poprzez 
małe podłużne otwory krawędziowe znajdujące się po wewnętrznej stronie okapu, 
następuje proporcjonalne i płynne odciąganie dymów spawalniczych.
Okap odciągowy można wyposażyć w lamele ochronne, które skutecznie chronią 
pracowników i wyposażenie warsztatowe przed powstającym napromieniowaniem, 
iskrami i odpryskami. Poza tym istnieje możliwość indywidualnego dopasowania 
długości lamel w zależności od zastosowania modułowego okapu odciągowego 
KEMPER variohood.

KEMPER variohood
Modułowy okap odciągowy
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Konstrukcja modułowa
Okap odciągowy charakteryzuje się 
bardzo prostym montażem ponieważ 
składa się z pojedyńczych części, 
którch wzajemne nasadzanie bez 
dodatkowych elementów mocujących, 
pozwala uzyskać całość. Okapy mo-
dułowe składają się z profili nośnych w 
kolejnych standardowych długościach 
(900 mm, 1.350 mm i 1.800 mm).
Za pomocą profili nośnych i połączeń 
narożnych zostają połączone profile 
pośrednie. Poprzez tego rodzaju po-
stępowanie istnieje możliwość zesta-
wienia różnych długości i szerokości 
okapu.
Modułowe okapy odciągowe są do 
nabycia w różnych wielkościach od 
900 x 900 mm do 2.700 x 1.800 mm. 
KEMPER oferuje do wyboru wyko-
nanie okapu odciągowego w dwóch 
wariantach: stojącego na podporach 
lub podwieszanego na suficie.

Korzyści
• bezproblemowe zestawienie z lamelami ochronnymi z oferty KEMPER 
• wysoka efektywność odciągu przy niskiej objętości zasysanego powietrza
• elastyczność przy określaniu wielkości okapu odciągowego z uwagi na konstrukcję 
modułową
• odciąg dymów spawalniczych w przypadku braku możliwości zastosowania odciągu 
miejscowego
• ochona przed oślepianiem dzięki opcjonalnym rozwiązaniom lamelowym KEMPER
• ochrona pracowników i wyposażenia przed odpryskami spawalniczymi 
• ograniczenie wybuchu pożarem.

Na zapytanie są do nabycia również niestandardowe rozmiary okapu moduło-
wego.

KEMPER variohood
Modułowy okap odciągowy

Nr. kat. Szerokość x 
Wysokość

Wymaga-
na objętość 
odciągowa

Liczba otworów 
zasysających

Spadek 
ciśnienia

Ciężar €

2320302 1.350 x 900 mm 600 - 950 m³/h 1 200 Pa 56 kg 1.612,00
2320402 1.800 x 900 mm 800 - 1.300 m³/h 1 200 Pa 66 kg 2.028,00
2320502 2.250 x 900 mm 1.000 - 1.600 m³/h 2 200 Pa 91 kg 2.652,00
2320602 2.700 x 900 mm 1.200 - 2.000 m³/h 2 200 Pa 101 kg 3.068,00
2320303 1.350 x 1.350 mm 900 - 1.500 m³/h 1 200 Pa 69 kg 2.028,00
2320403 1.800 x 1.350 mm 1.200 - 2.000 m³/h 1 200 Pa 83 kg 2.694,00
2320503 2.250 x 1.350 mm 1.500 - 2.400 m³/h 2 200 Pa 114 kg 3.588,00
2320603 2.700 x 1.350 mm 1.800 - 2.900 m³/h 3 200 Pa 128 kg 3.734,00
2320404 1.800 x 1.800 mm 1.600 - 2.600 m³/h 2 200 Pa 100 kg 3.276,00
2320504 2.250 x 1.800 mm 2.000 - 3.200 m³/h 3 200 Pa 138 kg 4.108,00
2320604 2.700 x 1.800 mm 2.400 - 3.900 m³/h 3 200 Pa 156 kg 4.940,00

Pasujące lamele 300 x 2 mm, 33 % zakładka patrz s. 104.
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KEMPER robocab

KEMPER robocab jest kabiną z zintegrowanym odciągiem
przystosowaną do odciągu dymów spawalniczych
wytwarzanych w procesie spawania za pomocą robota
spawalniczego. Jej modularna budowa umożliwia dopasowanie
do wielkości automatu spawalniczego i nadaje się
odpowiednio do prac spawalniczych na materiałach o małej
i średniej wielkości gabarytowej.

Kabina składa się z ramy nośnej i płyty podłogowej do której
przymocowane są ściany boczne. Urządzenie spawalnicze jest
trwale zamontowane do podłoża kabiny.

Kabina KEMPER robocab jest produktem specialnie
wyprodukowanym na potrzeby spawania zrobotyzowanego.
Obok automatu spawalniczego przy podłożu znajdują się
wysuwane ruszty należące do wyposażenia standardowego,
do których w czasie spawania wpadają różnego rodzaju
odpadki i żużel.

W celu ułatwionego czyszczenia pod kabiną KEMPER robocab
są umiejscowione pojemniki osadowe za pomocą, których są
usuwane bezużyteczne, powstające po spawaniu, odpadki. W
ten sposób kabina zostaje szybko oczyszczona i przygotowane
w razie potrzeby do kolejnych procesów obróbki. Pojemniki
osadowe są usytuowane bezpośrednio w przestrzeniach
kieszeniowych, gwarantujących właściwe ustawienie, z których
mogą być z łatwością wysuwane.
Pojedyńcze kasetony pokryte solidną farbą proszkową są
połączone ze sobą stalowymi wytrzymałymi elementami. Na
czołowej stronie kabiny KEMPER robocab istnieje możliwość
zamocowania lameli ochronnych lub ściany obrotowej
zinegrowanej z urządzeniem spawalniczym.

Urządzenie spawalnicze może być obsługiwane manualnie lub
połączone ze sterowaniem robota. W ten sposób operatorzy
kabiny lub inni pracownicy są skutecznie chronieni przed
niebezpiecznym napromieniowaniem, iskrami i odpryskami
spawalniczymi.
W tylnej części kabiny znajdują się drzwi serwisowe, które
umożliwiają dostęp do jej wnętrza w celu dokonania prac
przeglądowych bądź wykonania innych prac serwisowych.
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KEMPER robocab

Kabina robocab jest wyposażona w otwór wylotowo odciągowy
fi 250 mm za pomocą, którego natępuje podłączenie urządzenie
odciągowego. Proponowane urządzenia odciągowe są sklasy-
fikowane ze względu na wielkość kabiny będącej w użyciu jak i 
zastosowanej metody spawalniczej.

Także montaż robota spawalniczego przeprowadzamy
w oparciu o Państwa indywidualne potrzeby.

KEMPER robocab odznacza się szczególnie stabilną i zwartą
budową. Przypominając swoim wykonaniem kontener, wymaga
ona niewiele miejsca i może być postawiona w różnych
pomieszczeniach.

Na jednej ze ścian bocznych wmontowane jest okno z szybą
pleksi umożliwiające obserwację pracy robota.
W celu dokonywanie ciągłej kontroli procesu spawalniczego
jest możliwe zamontowanie wewnątrz kabiny kamery
Web-Cam.

Z pomocą prostego wózka widłowego jest możliwe
przenoszenie kabiny KEMPER robocab tam gdzie nie jest
możliwe przeprowadzanie procesu spawania stale na tym
samym miejscu. Bez żadnych prac dodatkowych kabina jest
przymocowana do podłoża za pomocą prostych zamocowań.
Po umiejscowieniu robota wewnątrz kabiny i zaopatrzeniu go
w prąd, podciśnienie i potrzebny do spawania gas, kabina jest
przygotowana do wykonywania prac spawalniczych.

Nr. kat. Wymiary
75 100 31 21 23 3.100 x 2.100 x 2.320 mm
75 100 31 31 23 3.100 x 3.100 x 2.320 mm
75 100 41 21 23 4.100 x 2.100 x 2.320 mm
75 100 41 31 23 4.100 x 3.100 x 2.320 mm
75 100 41 41 23 4.100 x 4.100 x 2.320 mm
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To należy wiedzieć o stołach odciągowych

Duże, a nawet większe
Modułowy system budowy stołów umożliwia wy-
konanie stołu prawie każdej wielkości. Największy 
wykonany do tej pory stół miał 125 m² powierzchni. 
Potrzebna jest Państwu większa, albo może o wiele 
mniejsza powierzchnia? To wyzwanie właśnie dla 
nas!

Stabilność
Stoły odciągowe KEMPER są bardzo stabil-
nie zbudowane, a jednocześnie zapewniają 
elastyczność podczas cięcia materiału. Blachy 
stalowe o grubości do 250 mm nie stanowią dla 
stołu problemu. W przekładzie na język technicz-
ny równa się to obciążeniu powierzchniowemu 
do 20 kN/m².

Zadaniem każdej maszyny tnącej jest 
przede wszystkim efektywne i dobrej 
jakości cięcie. To tak jak w przypadku 
noża. O prawidłowym cięciu stanowią 
nie tylko doskonałe urządzenia do 
cięcia gazowego, plazmowego czy 
laserowego. Potrzebny jest jesz-
cze doskonały stół, na którym może 
odbywać się cięcie. To tak jak w przy-
padku deski do krojenia.

Ale to jeszcze nie wszystko. 
Powstający podczas cięcia metali dym 
musi być odsysany, aby nie narażać 
zdrowia osób przebywających w 
pobliżu. Działanie pyłów, iskier i dymu 
nie jest na dłuższą metę bez znaczenia 
również dla funkcjonowania maszyn 
i może wpływać niekorzystnie na ich 
działanie. Z powyższych powodów zas-
tosowanie odciągu jest nieodzowne.

Wydajność odciągu zależy w dużej 
mierze od cech samego stołu. Aby 
móc utrzymywać wydajność ssania na 
niskim poziomie stół musi być podzie-
lony na sekcje wyposażone w osobne 
odciągi. Odsysanie z poszczególnych 
sekcji aktywowane jest oczywiście w 
pełni automatycznie przez sterowanie 
urządzenia tnącego.

Dla ochrony przed zapłonem filtrów 
wywoływanym przed zassanie iskier, 
stół musi być skonstruowany w taki 
sposób, aby odsysane powietrze było w 
stole wstępnie oczyszczane. Oznacza 
to, że doprowadzenie powietrza w stole 
musi być skonstruowane w taki sposób, 
aby do instalacji filtrującej docierało jak 
najmniej pyłu, żużla i iskier. Dodatkową 
zaletą wstępnego oczyszczania jest 
zdecydowanie dłuższa wytrzymałość 
zastosowanych filtrów. Prowadzi to 
do znacznego obniżenia kosztów 
eksploatacji.

Konserwacja stołu jest kolejnym 
ważnym warunkiem bezawaryjnej 
eksploatacji urządzenia. Stół odciągowy 
powinien być łatwy do czyszczenia, 
bo w tym przypadku pod słowem 
konserwacja rozumieć należy przede 
wszystkim czyszczenie. Wykonanie tej 
czynności musi być ułatwione przez 
zdejmowane podkładki pod materiał 
oraz zbiorniki na pył i żużel, dające się 
łatwo wyjąć i opróżnić.

Jak widać stół odciągowy nie jest 
zwykłym stołem z odsysaniem.

Zamiana problemu na korzyść

W przypadku cięcia plazmowego lub 
gazowego wytwarzane ciśnienie może 
spowodować wzbijanie się pyłu i iskier.

Klasyczne odsysanie boczne lub dolne 
nie jest wtedy wystarczające i prowadzi 
do narażenia zdrowia pracowników 
oraz zwiększonego zanieczyszczenia 
maszyn, urządzeń i pomieszczeń.

KEMPER opracował stół odciągowy 
wykorzystujący fakt zawirowywania 
pyłów:
w wyniku ciśnienia powstającego w 
czasie cięcia wewnątrz stołu dochodzi 
do wytworzenia się swego rodzaju 
cyklonu, co powoduje, że cięższe za-
nieczyszczenia i iskry odkładają się w 
dolnej części wanny wraz z żużlem, zaś 
dymy i drobniejsze pyły unoszą się w 
górę, gdzie przechwytywane są przez 
zintegrowany odciąg powierzchniowy 
i oddzielane w dalszej części instalacji 
filtrującej.

Niezawodność
Wszelkie zastosowane części i elementy stołów 
odpowiadają wysokim standardom jakościowym 
KEMPER. Gwarantujemy niezawodne funkcjonowa-
nie stołu, również przy ciągłej eksploatacji.
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Kryteria wyboru

Basic + Flex

A 400350300250200150100500

CIĘCIE PLAZMOWE

KemTab

Aqua / Aqua Clean

HiEnd / Vibro

Advance

Shuttle

Basic + Flex

CIĘCIE GAZOWE

KemTab

Aqua / Aqua Clean

HiEnd / Vibro

Advance

Shuttle

mm 350300250200150100500

Odciąg powierzchniowy
Dzięki szczególnej konstrukcji stołów do cięcia, powstający dym 
jest odsysany równomiernie na całej powierzchni stołu - pro-
wadzi to do efektywnego i wydajnego odsysania powstających 
dymów i gazów, eliminując przedostawanie się iskier do instala-
cji filtrującej.

Budowa modułowa
Stoły do cięcia gazowego KEMPER zbudowane są z pojedyn-
czych standardowych, dających się ze sobą łączyć modułów. 
Daje to możliwość konstrukcji stołu dowolnej wielkości, a 
standardowe rozwiązania pozwalają na łatwe i szybkie łączenie 
modułów.

Czyszczenie
Wszystkie elementy stołów do cięcia wyposażone są w uchwyty 
ułatwiające podnoszenie podkładek materiałowych, rusztów i 
pojemników na pył oraz żużel, w celu ich oczyszczenia. Konst-
rukcja pojemników ułatwia ich opróżnianie.

Stoły odciągowe w systemie KEMPER
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KEMPER stół KemTab Basic jest inteligentnym, w atrakcyjnej 
cenie, rozwiązaniem do cięcia metali, do grubości nieprze-
kraczajäcej 55 mm, jak zwykle w dobrej jakości osiąganej z KEM-
PER. Poprzez stałe standardowe długości i szerokości stołu, stół 
Basic jest produkowany w znacznie niższej cenie jak konwencjo-
nalne stoły odciągowe.

Wyposażenie standardowe stołu zawiera sterowanie mecha-
niczne klap przy sekcjach odciągowych, ramy z podkładkami 
materiałowymi oraz wanny na żużel znajdujące się wewnątrz 
sekcji.

Pojedyńcze moduły stołu podzielone są na segmenty. Sterowa-
nie klapami sekcyjnymi segmentu odbywa się za pośrednictwem 
listwy sterującej. Sterowanie umożliwia otwieranie tylko tych 
klap sekcji, nad którymi odbywa się cięcie powodując, że 
sekcje odciągane są dużo mniejszą ilością powietrza co zna-
cznie wpływa na obniżenie ponoszonych kosztów. Podkładka 
materiałowa w stole - Basic składa się z cienkich, ukośnie 
ułożonych płaskowników. Poprzez takie ułożenie płaskowników 
możliwe jest widoczne podwyższenie jakości cięcia na oddolnej 
części materiału, łatwiejsze oczyszczanie podkładki, a także jej 
szybką wymianę. Powstały podczas cięcia żużel, swobodnie 
przechodząc przez ruszt, zbiera się w wannach sekcyjnych, 
które za pomocą specjalnych zaczepów, mogą być z łatwością 
wyciągane i opróżnione.

Zasada funkcjonowania
Poprzez powstające w dolnej części stołu podciśnienie, podczas 
cięcia metali, zostają wywołane zawirowania wytwarzających się 
dymów i iskier tworząc swoistego rodzaju cyklon. Po osiągnięciu 
dolnej parti sekcji odciągowej wieksze cząsteczki pyłów 
ze względu na swoją wagę nie unoszą się, a dużo mniejsze za-
nieczyszczenia wraz zasysanym powietrzem osiągają ponownie 
górne obszary sekcji odciągowej, gdzie poprzez proporcjonalny 
odciąg powierzchniowy opuszczają stół odciągowy i trafiają do 
urządzenia filtrująco – odciągowego.

Korzyści
• wydłużenie okresów pomiędzy poszczególnymi czyszczeni-
ami poprzez dużej pojemności wanny na żużel prowadząc do 
oszczędności kosztów i czasu przeznaczonego na produkcję
• uproszczone oczyszczanie stołu odciągowego
• podwyższona jakość cięcia ze względu na zastosowanie inowa-
cyjnej podkładki materiałowej
• KEMPER KemTab Basic może współpracować z istniejącym 

KemTab Basic | KemTab Flex

Nośność stołu: Plazma do 150 A, cięcie gazem do 
75 mm grubości, materiału

Zastosowanie: 75 mm grubości stalowych blach
Szerokości modułów: 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,

2.600 mm, 3.100 mm
Wysokość stołu: 700 mm
Szerokość segmentu: 515 mm
Podłączenie rurociągu: czołowe
Podkładka materiałowa: easyFRAME Basic

Dane techniczne 

odciągiem
• odciąg powierzchniowy prowadzi do najeffektywniejsze-
go i zapweniającego bezpieczeństwo odciągu dymów bez 
obecności niebezpiecznych iskier.

KemTab Flex

Stół odciągowy KemTab Basic jest  również do nabycia jako 
KemTab Flex - wersji do złożenia z pojedyńczych elementów.
Taka wersja stołu umożliwia znaczną redukcję kosztów trans-
portu stołu odciągowego, a także bardzo uproszczony montaż.
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KemTab Advance - stół odciągowy oferuje solidne i elastycz-
ne rozwiązanie dla urządzeń i maszyn tnących. Jak zwykle w 
wysokiej jakości KEMPERA, znajdując optymalne zastosowa-
nie w obszarze do 150 mm. grubości blach. Z uwagi na swoją 
modularną budowę i podział na szerokości i długości standar-
dowe jest do zrealizowania niemal, że każda wielkość stołu 
odciągowego. Wyposażenie standardowe obejmuje pneuma-
tyczne sterowanie klap odciągowych, podkładkę materiałową 
oraz wanny na żużel. Pojedyńcze moduły systemu są podzielo-
ne na segmenty.
Sterowanie klapą każdego segmentu odbywa się za pomocą 
listwy sterowniczej. Sterowanie takie umożliwia odciąg jedynie 
tego segmentu, nad którym znajduje się urządzenie tnące. 
Stoły odciągowe są odciągane wymaganą, a przez to wydajną 
i oszczędną objętością odciągową. Powoduje to również duże 
oszczędności energii elektrycznej. Z tego względu, że stół 
odciągowy może współpracować z urządzeniami tnącymi 
charakteryzującymi się wysokimi parametrami roboczymi 
jest możliwość wyposażenia go w podkładkę materiałową 
easyFRAME Advance.Podkładka materiałowa KEMPER 
easyFRAME Advance składa się z poskładanych ze sobą 
płaskowników, płaskowników nośnych oraz elementów 
prowadzących. Tak powstała samonośna konstrukcja nie 
wymaga ramy nośnej, ani prac spawalniczych potrzebnych do 
wykonania podkładki. Uwarunkowane konstrukcją notuje się 
znacznie mniej punktów styku ciętego materiału z podkładką co 
nie stanowi dodatkowego obciążenia przy cięciu. Prowadzi to 
do dużo mniejszego zużycia podkładki materiałowej jak również 
polepszenia jakości cięcia. Czyszczenie podkładki i doprowad-
zenie jej do stanu używalności nie jest już wymagane ponieważ 
może być ona usunięta i zastąpiona nową.

Sposób funkcjonowania
W konwencjonalnych stołach odciągowych z uwagi na 
wytwarzane podczas cięcia metali skierowane ku dołowi 
podciśnienie, występują charakterystyczne zawirowania 
powodujące unoszenie się zanieczyszeń. Duże zanieczyszcze-
nia i iskry pozostają w wannach na żużel. W stole odciągowym 
KEMPER unoszące się lżejsze zanieczyszczenia są dodatkowo 
zasysane przez zintegrowany odciąg powierzchniowy i prze-
noszone do podłączonego urządzenia odciągowego. Każdy 
segment jest wyposażony w zintegrowany odciągowy kanał 
wewnętrzny. Umiejscowione wewnątrz kanału klapy są otwie-
rane mechanicznie gdzie następuje zasadnicze odciąganie 
zanieczyszczeń z sekcji, nad którą następuje cięcie. W ten 
sposób odciąg wymaga określonej, niskiej ilości powietrza 
odciągowego przy zachowaniu optymalnego odciągu, a także 
znacznie redukcje zużywaną energię.

Korzyści

KemTab Advance

Dane techniczne
Nośność stołu: Plazma do 300 A, cięcie gazem do 

200 mm grubości, materiału
Zastosowanie: 200 mm grubości stalowych blach
Szerokości modułów: 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,

2.600 mm, 3.100 mm
Wysokość stołu: 700 mm
Szerokość segmentu: 515 mm
Podłączenie rurociągu: czołowe
Podkładka materiałowa: easyFRAME Advance

• optymalne zastosowanie w obszarze do 150 mm grubości 
arkuszy blach
• solidna, zespawana konstrukcja, wysoka wytrzymałość
• podwyższona jakość cięcia także przy zastosowaniu wyższych 
parametrów roboczych z uwagi na zastosowanie podkładki 
materiałowej easyFRAME
• wydłużone sekwencje pomiędzy poszczególnymi czyszczeni-
ami, z uwagi na powiększone wanny na żużel, prowadzące do 
oszczędności kosztów
• proste czyszczenie stołów odciągowych
• podwyższona jakość cięcia z uwagi na inowacyjną konstrukcję 
podkładki materiałowej
• odciąganie powierzchniowe prowadzi do efektywnego i bezpi-
ecznego odciągu dymów i znaczną ich redukcję podczas cięcia 
iskier
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KemTab Aqua | KemTab Aqua Clean

Dane techniczne

Nośność stołu: Plazma do 600 A, cięcie gazem do 
300 mm grubości stalowych blach

Zastosowanie: 300 mm grubości stalowych blach
Szerokości modułów: 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,

4.200 mm, 5.200 mm
Długość stołu: dowolna
Wysokość stołu: ca. 850 mm

Stoły wodne KEMPER serii KemTab Aqua przeznaczone są 
do cięcia plazmą arkuszy blach na wodzie i pod wodą. Obok 
dużej redukcji hałasu i znacznej absorbcji pyłów powstałych 
przy cięciu w tych warunklach, materiał cięty wykazuje znikome 
wykrzywienia. Do cięcia materiałów pod wodą jak i na wodzie, 
stół wodny z regulowanym poziomem lustra wody jest po prostu 
nieodzowny.

Zintegrowane komory powietrzne
KEMPER stół do cięcia podwodnego  lub nawodnego  serii 
KemTab Aqua wyposażony w jednoczęściową wannę z komo-
rami powietrznymi, za pomocą którch, poprzez napełnianie lub 
opróżnianie powietrzem, odbywa się właściwe poziomowanie 
lustra wody.

Wytwarzany podczas procesu cięcia zużel zostaje przechwy-
cony przez wannę napełnioną wodą, króra znajduje się pod 
podkładką materiałową. Przy czyszczeniu wanny należy 
obniżyć poziom lustra wody, usunąć podkładkę materiałową i 
opróżnić zużel, który nazbierał się w czasie cięcia.

Korzyści:
• nieznaczne wykrzywienia ciętego materiału
• wysoka jakość cięcia
• nieznaczne tworzenie się zadziorów na spodniej krawędzi 
materiału ciętego
• pochłanianie zanieczyszczeń przez wodę
• niewielkie obciążenie hałasem
• ułatwione usuwanie żużla

Sterowanie stołem:
Obsługa stołu odbywa się poprzez zintegrowane w nim stero-
wanie. Do wyboru stoi obsługa manualna lub automatyczna, 
polegająca na sprzężeniu ze sterowaniem maszyny tnącej, 
zapewniającym prostą jego obsługę.

KemTab Aqua Clean z automatycznym wybierakiem
KEMPER stół do cięcia podwodnego z automatycznym wybier-
akiem posiada mechanizm usuwania żużla i małych
bezużytecznch metalowych odpadków. Podczas procesu cięcia 
zbierające się w wannie z wodą zanieczyszczenia, poprzez
własny mechanizm z wybierakiem zostają usuwane na 
zewnątrz stołu i trafiają do kontenera osadowego.
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KemTab Vibro

Stołem odciągowy przystosowanym nietylko do pracy w bardzo 
wymagających warunkach, ale rownież samooczyszczającym 
się, jest stół odciągowy KEMPER KemTab Vibro. Stół umożliwia 
cięcie materiałów o grubości przekraczającej 250 mm przy 
cięciu prądem o mocy cięcia ponad 400 A.

System oczyszczania stołu KemTab Vibro funkcjonuje według 
zasady ruchu wstrząsającego przesuwającego podczas cięcia 
zbierający się żużel i inne większe odpadki w kierunku jednego 
z końców stołu odciągowego kierując je do ustwionego tam 
contenera umożliwiającego usuwanie zanieczyszczeń. Wyni-
kiem tego jest optymalne wykorzystanie urządzenia tnącego 
ze względu na brak przestojów w produkcji spowodowanych 
oczyszczaniem stołu. Przenosnik wstrząsowy pracuje na zasad-
zie rezonansu i w związku z tym jest bar-
dzo oszczędny w zużyciu energii jak i nie ulega znaczącemu 
zużyciu samoistnemu.

W zależności od szerokości stołu są zainstalowane jed-
na lub więcej płaszczyzn wykonujących ruch wibracyjno 
przenoszący zamontowanych wzdłuż stołu. Napęd przenośnika 
wstrząsowego stołu znajduje się w czołowej części stołu, w 
solidnej obudowie. Każda ścieżka przenośnika wstrząsającego 
wyposażona jest w swój własny napęd, który wprawia je w 
wibracje.

Procesy obróbki poprzez cięcie
Stół odciągowy KemTab Vibro znajduje zastosowanie przy 
następujących rodzajach cięcia:
• ciecie laserem
• cięcie plazmą do 400 A (także 3D-cięcie)
• cięcie gazowe do 250 mm
• ciecie kombinowane gazowo-plazmowe

Podkładki materiałowe
KEMPER oferuje szeroki wybór różnego rodzaju podkładek 
materiałowych. W zależności od procesu cięcia istnieje 
możliwość dopasowania odpowiedniej podkładki.

Odciąg
Zastosowane w segmentach stołu podłużnie przebiegające 
przestrzenie rozdzielające powietrze z jednoczesnym wyrówna-
niem ciśnienia umożliwiają optymalny odciąg. W ten sposób jest 
zagwarantowane pełne zasysanie dymów powstających w cza-
sie cięcia. Klapy zamykające sekcje, umiejscowione są w bo-
cznych częściach kanału odciągowego. Tym samym nie są one 
narażone na wpływ termiczny pochodzący od płomienia palnika 
Pneumatyczne części sterowania są całkowicie oddzielone od 
przepływającego powietrza gwarantując nieznaczne zużycie.

Dane techniczne

Nośność stołu: Plazma do 600 A, cięcie gazem do 300 
mm grubości, materiału

Zastosowanie: 300 mm grubości stalowych blach
Szerokości modułów: 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,

4.200 mm, 5.200 mm
Wysokość stołu: ca. 850 mm
Szerokość segmentu: 515 mm
Podłączenie rurociągu: czołowe lub stołu
Podkładka materiałowa: easyFRAME Advance

Korzyści:
• nieustanne oczyszczanie podczas cięcia 
• optymalny przy zastosowaniu urządzeń tnących o wyższych 
parametrach roboczych 
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KEMPER easyFRAME

Wysoko wydajne cięcie plazmą wymaga bardzo dużej 
prędkości cięcia o dużej dokładności. Prowadzi to jednakże 
również do dużego obciążenia podkładki tnącej jak i powstawa-
nia większych ilości żużla.
Dotychczasowe będące w użyciu podkładki nie spełniają 
wymogów szybko rozwijającej się technologii cięcia plazmą. 
Następstwem tego jest krótki okres żywotności materiału po-
przez wysokie zużycie oraz bardzo problematyczne mocowanie 
na stałe ramy podkładki.

KEMPER wyszedł na przeciw temu zagadnieniu i opracował 
przyszłościową easyFRAME podkładkę do cięcia. Dopasowa-
na do zmieniającego się rozwoju technologii cięcia plazmą, 
jest dokładnie odpowiedzią na dzisiejszy i przyszłościowy stan 
oczekiwanej wydajności.

Podkładka do cięcia KEMPER
Podkładka do cięcia KEMPER easyFRAME składa sią 
z nałożonych na siebie prętów, prętów nośnych i blach 
prowadzących. Tak powstała, samonośna konstrukcja nie 
wymaga innych elementów takich jak ramy podkładowe, a tym 
samym nie wymaga prac spawalniczych.

Podkładka ta jest łatwa i szybka do zmontowania.
Uwarunkowana tą konstrukcją daje dużo mniejszą powierzchnię 
roboczą, narażoną na promieniowanie cięcia. Tym samym 

powstaje mniejsze odbijanie się promieni, co z kolei zmniejsza 
zużycie materiału i zwiększa wydajność cięcia.

Można zrezygnować z procesu oczyszczania czy naprawy 
podkładki, ponieważ po zużyciu nst. całkowite usunięcie 
podkładki do cięcia. Istnieje możliwość nabycia nowej podkładki 
lub wyprodukowania własnej. Potrzebne w tym celu szkice lub 
programy są do nabycia w fa. KEMPER.

Podkładka do cięcia KEMPER – w przekroju:
• Samonośna nakładka materiałowa, bez zespawanej ramy
• Nakładki materiałowe mogą zostać całkowicie złomowane
• Wolne od gromadzenia się żużla poza obszarem wanny.
• Mniejsze odbijanie promieni cięcia
• Możliwość „samoprodukcji” podkładki do cięcia/ wg. wzorca
• Proste i czyste „wbudowanie” nowej ramy, bez prac spawalni-
czych
• Oszczędność czasu przy usuwaniu starych i wstawianiu 
nowych ram
• Brak konieczności czyszczenia nakładki materiałowej

Nasza oferta obejmuje wiele innych przycinanych blatów 
przeznaczonych do różnych zastosowań.
Na życzenie prześlemy szczegółowe informacje.

KEMPER easyFRAME Basic, prosto ułożone płaskowniki KEMPER easyFRAME Basic, płaskowniki zębate

KEMPER easyFRAME Advance, prosto ułożone płaskowniki KEMPER easyFRAME Advance, płaskowniki zębate
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Dane techniczne Basic Flex Advance Vibro Aqua
Nośność blach stalowych w 
mm

75 75 200 300 300

Max. szerokość w mm 5.200 5.200 wszelkie wszelkie wszelkie
Max długość w mm 20.600 20.600 wszelkie wszelkie* wszelkie*

Wysokość w mm 700 700 700 ca. 850 ca. 850
Waga / m² ca. 180 kg ca. 180 kg ca. 250 kg ca. 300 kg ca. 700 kg
Segmentowanie w mm 515 515 515 515 -
Pojemniki na zużel ▪ ▪ ▪ - ▪

Podkładka materiałowa
easyFRAME Basic ▪ ▪ - - -
easyFRAME Advance - - ▪ ▪ -

Sterowanie
Machaniczne ▪ ▪ ▪ - -
Mechaniczno-pneumatyczne ▪ ▪ ▪ ▪ -
Indukcyjno-pneumatyczne - - ▪ ▪ -
Elektro-pneumatyczne - - ▪ ▪ -

Wybieranie/Czyszczenie
Manuallne ▪ ▪ ▪ - ▪
Przenośnik wibracyjny - - - ▪ -
Przenośnik zgrzebłowy - - - - ▪

Podłączenie rurociągu
Czołowe ▪ ▪ ▪ ▪ -
Od spodu stołu - - ▪ - -

Specyfikacja stołów odciągowych

*W zależności do zastosowania i długości stołu

Centralne urządzenie filtrujące
do stołu
Stół stołowi nierówny - podobnie ma się 
to w przypadku instalacji filtrujących. 
Rozmiar stołu do cięcia, technologia 
cięcia a przede wszystkim cięty materiał to 
czynniki, którymi należy się kierować przy 
doborze urządzenia filtrującego.

Wraz z systemem 8000 i 9000 KEMPER 
stworzył możliwość taniego i uniwer-
salnego dopasowania dla różnego typu 
instalacji oraz doboru właściwego central-
nego urządzenia filtrującego do każdego 
zastosowania.

Nawet podczas eksploatacji instalacji 
można oszczędzać koszty, ponieważ 
samoczynne wyłączanie instalacji w przer-
wach w cięciu pozwala na oszczędność 
prądu. Wystarczy tylko jeden impuls 
sterujący z wypalarki.

Dopasowanie systemu filtracji do stołu

Wszystkie systemy firmy

KEMPER poniżej 65 dB(A)
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Gdzie się spawa, tam czasami trzeba
także szlifować. Wcześniej, czy później
okazuje się, że czystym i bezpiecznym
rozwiązaniem jest stół szlifierski firmy
KEMPER.

Oferowane w zróżnicowanych
wielkościach stoły przystosowane są
do podłączenia do centralnych urządzeń
odciągowych, stanowiąc wspólnie
zintegrowany system odciągowy.

Stoły składają się z konstrukcji z blach
stalowych, dzięki czemu są bardzo
solidne i doskonale nadają się do
zastosowań przemysłowych. Boczne
ścianki z materiałem tłumiącym hałas
są odchylane, co pozwala na obróbkę
dużych detali. Specjalna szuflada na
pyły umożliwia łatwe czyszczenie stołu.

Stoły do szlifowania
Stabilna, spawana, stalowa konstrukcja, z rusztem, szufladą na żużel, podłączeniem do 
odciągu z tyłu lub z dołu, z dwoma odchylnymi ściankami bocznymi.

Nr. kat. Opis €
99 820 0004 Wymiary stołu: szer.: 1.010 mm, głęb.: 1.000 mm, wys.: 1.700 mmG, 

łębokość robocza: 800 mm, Wysokość robocza: 800 mm 2.347,00
99 820 0023 Wymiary stołu: szer.: 1.360 mm, głęb.: 1.000 mm, wys.: 1.700 mm, 

Głębokość robocza: 800 mm, Wysokość robocza: 800 mm 2.668,00
99 820 0029 Wymiary stołu: szer.: 1.510 mm, głęb.: 1.000 mm, wys.: 1.700 mm, 

Głębokość robocza: 800 mm, Wysokość robocza: 800 mm 2.965,00
99 820 0016 Wymiary stołu: szer.: 2.000 mm, głęb.: 1.000 mm, wys.: 1.700 mm, 

Głębokość robocza: 800 mm, Wysokość robocza: 800 mm 3.155,00

* Dostawa nie zawiera króćca z kołnierzem oraz kołnierza wieńcowego (patrz od str. 269)

Zalecane urządzenia filtrujące

Stoły do szlifowania z odciągiem Wydajność ssania (max.) Nr. kat.
99 820 0004 2.000 m³/h 81 0200 030
99 820 0023 2.500 m³/h 81 0250 030
99 820 0029 3.000 m³/h 81 0350 040
99 820 0016 3.500 m³/h 81 0350 040

Przy podłączaniu kilku stołów do jednego centralnego urządzenia filtrującego można 
wyliczyć niezbędną wydajność dodając ilości powietrza odpowiednie dla każdego stołu. 
Odpowiednie urządzenia filtrujące można znaleźć na stronie 71.

Stoły do szlifowania z odciągiem
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Stoły spawalnicze z odciągiem

Stoły te zostały specjalnie
skonstruowane do zastosowań przy
obróbce małych detali metalowych.

Dopracowana ergonomicznie, stabilna
konstrukcja z blachy stalowej oraz
solidny ruszt umożliwiają przyjemną
i bezpieczną pracę.

Specjalna szuflada na pyły umożliwia
łatwe czyszczenie stołu.

Oferowane w różnych wielkościach
stoły spawalnicze można połączyć z
wentylatorem lub za pomocą rurociągu
z centralnym urządzeniem odciągowo
filtrującym.

Stoły spawalnicze
Stabilna, spawana, stalowa konstrukcja, z wielowarstwową powłoką lakierniczą, z rusz-
tem, szufladą na żużel oraz króćcami przyłączeniowymi.

Nr. kat. Opis €
950 490 047 Wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, 

wlot powietrza: Ø 160 mm 1.046,00
950 490 048 Wymiary stołu: szer.: 1.500 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, 

wlot powietrza: Ø 250 mm 1.141,00
950 490 049 Wymiary stołu: szer.: 2.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, 

wlot powietrza: Ø 250 mm 1.522,00

*1 Dostawa nie zawiera króćca z kołnierzem oraz kołnierza wieńcowego (patrz od str. 269)
*2 Dostawa nie zawiera zestawu materiałów łączeniowych Nr kat. 93 018

Stoły spawalnicze z wentylatorem
Stabilna, spawana, stalowa konstrukcja, z wielowarstwową powłoką lakierniczą, z rusz-
tem oraz wentylatorem z siluminium wraz z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik.

Nr. kat. Opis €
95 021 111 Wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm-

Wentylator: 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 400 V · 50 Hz 2.222,00
95 021 112 Wymiary stołu: szer.: 1.500 mm, g³êb.: 800 mm, wys.: 850 mm-

Wentylator: 3.000 m³/h · 1,5 kW · 3 x 400 V · 50 Hz 2.698,00
95 021 113 Wymiary stołu: szer.: 2.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm-

Wentylator: 3.000 m³/h · 1,5 kW · 3 x 400 V · 50 Hz 2.782,00

Zalecane urządzenia filtrujące

Stoły spawalnicze z odciągiem Wydajność ssania (max.) Nr. kat.
950 490 047 2.000 m³/h 81 0200 020
950 490 048 2.500 m³/h 81 0250 030
950 490 049 3.000 m³/h 81 0300 030

Przy podłączaniu kilku stołów do jednego centralnego urządzenia filtrującego można 
wyliczyć niezbędną wydajność dodając ilości powietrza odpowiednie dla każdego stołu. 
Odpowiednie urządzenia filtrujące można znaleźć na stronie 71.
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KEMPER Filter-Table z wbudowanym wentylatorem

Filter-Table KEMPER zbudowany jest z bardzo odpornej kon-
strukcji z blachy stalowej wraz ze szczególnie solidną podkład-
ką materiałową. Obudowa urządzenia pokryta jest specjalną, 
odporną na działanie czynników zewnętrznych, powłoką 
proszkową.

Stół wraz ze zintegrowanym systemem filtrującym to efektywne 
rozwiązanie do odsysania wszelkich zanieczyszczeń powstają-
cych w trakcie procesów spawania lub cięcia.

Urządzenie jest seryjnie wyposażone w dwustopniowy system
filtrujący. Filtr wstępny składa się z aluminiowej plecionki drucia-
nej w celu jego ochrony przed spadającymi iskrami.
Wstępnie oczyszczone powietrze kierowane jest do filtra głów-
nego (stopień oczyszczania powyżej 99,9%), który oddziela
pozostałe, szkodliwe dla zdrowia drobniejsze zanieczyszczenia.
Opcjonalnie istnieje możliwość użycia dodatkowego filtra z wę-
glem aktywnym, który usuwa nieprzyjemne gazy i zapachy
spawalnicze.

Dostawa zawiera wraz z systemem filtrującym, filtry klasy „M“
oraz filtry wstępne, system kontroli filtrów, samoczynny wy-
łącznik silnika, jak również 5 metrowy kabel podłączeniowy z 
wtyczką typu 16 A CEE.

Dane techniczne

Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.400 m³/h 
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Poziom hałasu: 71 dB(A) 
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Ciężar: 155 kg
Wymiary: 1.200 x 800 x 1.340 mm

Nr. kat. Opis €
950 400 001 KEMPER Filter-Table · 1.400 m³/h 

· 1,5 kW · 3 x 400 V 3.481,00
109 0010 Filtr główny 294,70
109 0013 Mata aluminiowa filtra wstępnego 128,30
109 0345 Wkład filtra z węglem aktywnym 

(opcjonalnie) 285,30

KEMPER Filter-Table
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KEMPER stoły do cięcia ręcznego

Stoły do ręcznego cięcia plazmą

Stoły te zostały specjalnie skonstruowane
do zastosowań przy obróbce małych
detali metalowych.

Dopracowana ergonomicznie, stabilna
konstrukcja z blachy stalowej oraz solidny
ruszt umożliwiają przyjemną i bezpieczną
pracę.

Oferowane w różnych wielkościach
stoły spawalnicze można połączyć z
wentylatorem lub za pomocą rurociągu
z różnymi urządzeniami odciągowymi.

Stoły do ręcznego cięcia plazmą
Stabilna, spawana konstrukcja z profili stalowych, lakierowana, ze zintegrowaną szufladą 
na żużel. Podkładka pod cięty materiał składa się z ukośnie ustawionych płaskowników 
stalowych.

Nr. kat. Opis €
197 0033 Wymiary stołu: szer.: 800 mm, głęb.: 600 mm, wys.: 800 mm, 

wlot powietrza: Ø 160 mm 1.491,00
197 0002 Wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 800 

mm, wlot powietrza: Ø 160 mm 1.646,00

Zalecane urządzenia filtrujące

KEMPER stoły do cięcia ręcznego Wydajność ssania (max.) Nr. kat.
197 0033 2.000 m³/h 81 0200 020
197 0002 2.500 m³/h 81 0250 030

Przy podłączaniu kilku stołów do jednego centralnego urządzenia filtrującego można 
wyliczyć niezbędną wydajność dodając ilości powietrza odpowiednie dla każdego stołu. 
Odpowiednie urządzenia filtrujące można znaleźć na stronie 71.
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Stoły typu Tavolex

Zasadniczo stoły te są przeznaczone do 
zastosowań w szkółkach spawalniczych 
lub w spawalniczych zakładach doświad-
czalnych. Mogą tez służyć do nauki ręcz-
nego cięcia po odpowiednim ustawieniu. 
Oprzyrządowanie mocujące detal obsłu-
guje się w wygodny sposób nogą, dzięki 
czemu obie ręce pozostają wolne.

Oprzyrządowanie to jest wykonane ze stali 
o grubości 10 mm i pozwala na zamoco-
wanie urządzenia do cięcia gazowego, 
w celu wykonania ukosowania detalu przy-
gotowywanego do spawania. Stół może 
być przyłączony do centralnego odciągu 
lub do wentylatora, tak aby powstające 
pyły nie gromadziły się w obszarze pracy. 
Stoły wyposażone w duże szuflady na żu-
żel, ułatwiające czyszczenie, są oferowa-
ne w dwóch różnych wielkościach.

Stół typu Tavolex
Stół składa się z blach stalowych o grubości 3 mm, posiada oprzyrządowanie do moco-
wania detali i przyrządów do cięcia wykonane z blachy o grubości 10 mm oraz zamoco-
wany na zewnątrz pojemnik na złom.

Nr. kat. Opis €
99 841 wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 650 mm, wys.: 800 mm, 

wlot powietrza: Ø 160 mm 1.563,00

Nr. kat. Opis €
99 840 0259 wymiary stołu: 1.050 mm, głęb.: 850 mm, wys.: 800 mm, 

wlot powietrza: Ø 160 mm 2.287,00
99 840 0260 wymiary stołu: 1.500 mm, głęb.: 850 mm, wys.: 800 mm, 

wlot powietrza: Ø 160 mm 2.757,00

Zalecane urządzenia filtrujące

Stoły typu Tavolex Wydajność ssania (max.) Nr. kat.
99 841 2.000 m³/h 81 0200 020
99 840 0259 2.000 m³/h 81 0250 030
99 840 0260 2.500 m³/h 81 0250 030

Przy podłączaniu kilku stołów do jednego centralnego urządzenia filtrującego można 
wyliczyć niezbędną wydajność dodając ilości powietrza odpowiednie dla każdego stołu. 
Odpowiednie urządzenia filtrujące można znaleźć na stronie 71.
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Spawalnicze stoły szkolne firmy
KEMPER są optymalnym miejscem
pracy przeznaczonym dla szkółek
spawalniczych w szkołach zawodowych,
w przemyśle i temu podobnych.
Dzięki stabilnej konstrukcji z profili
stalowych jest on odpowiedni do
codziennych zastosowań.
Górna płaszczyzna stołu jest
podzielona na dwie części. Jedna,
to blacha stalowa pokryta płytkami
szamotowymi - do spawania płaskiego
oraz druga z rusztem z płaskowników -
do robienia przetopów. Uzupełnieniem
tego szkolnego stołu jest statyw
z zaciskiem do mocowania próbek.
Stół jest oferowany w trzech różnych
wielkościach.

Spawalnicze stoły szkolne
Stabilna, spawana konstrukcja z profili stalowych, stalowa blacha z płytkami szamotowy-
mi do spawania płaskiego, ruszt z płaskowników stalowych do wykonywania przetopów.

Nr. kat. Opis €
95 020 Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 600 mm, wys.: 800 mm 343,50
95 021 Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 900 mm, wys.: 800 mm 459,90
95 026 Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 1.200 mm, wys.: 800 mm 517,00
998 800 011 Stojak do mocowania przyrządu spawalniczego 111,80

Spawalnicze stoły szkolne
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Równolegle z postępem rozwoju w przemyśle elektrycznym i
elektronicznym, technologia lutowania zajmuje coraz wyższą
pozycję. Jednakże powstające w czasie lutowania dymy, gazy
i aerozole mogą mieć, jeśli będą wdychane, szkodliwy wpływ
na zdrowie pracowników.

W zależności od stosowanych materiałów podstawowych
i dodatkowych oraz od temperatury lutowania, mogą
powstawać substancje szkodliwe, włącznie z bardzo
trującymi, a nawet rakotwórczymi.

Dlatego przy pracach lutowniczych niezbędne jest
zastosowanie odpowiednich odciągów dymu. Najbardziej
zalecany jest odciąg miejscowy, najbardziej efektywny, a przy
tym łatwy do zrealizowania, pracujący dokładnie w punkcie
powstawania wyziewów.

KEMPER posiada w swojej ofercie różne urządzenia
odpowiednio wyposażone do zabudowy na stanowisku
lutowania, obsługujące jednocześnie jedno, dwa lub więcej
stanowisk. W ofercie jest również system rur i ssawek.
Powietrze zawierające szkodliwe substancje jest odsysane za
pomocą odpowiednich ssawek i poprzez system rur lub węży
dostarczane do filtra oczyszczającego je z gazów i pyłów.

Wszystkie urządzenia są nadzorowane przez zintegrowane
sterowanie, które zwraca uwagę na stopień nasycenia
filtrów gwarantując ciągłe bezpieczeństwo pracy.

Odciąganie na stanowisku lutowania

Nr. kat. Opis €
91 830 105 Wydajność: 340 m³/h, Przyłącze: 1,6 

kW · 1 x 230 V / 50 Hz, Wydajność 
regulowana bezstopniowo 2.091,00

91 830 200 Wydajność: 270 m³/h, Napęd z silni-
kiem prądu zmiennego Przyłącze: 1,1 
kW · 3 x 400 V / 50 Hz 3.548,00

Dane techniczne
Wydajność ssania (max.): 340 m³/h 270 m³/h
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Moc silnika: 1,6 kW 1,1 kW
Poziom hałasu: 71 dB(A)
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Ciężar: 39,0 kg 49,0 kg
Wymiary: 340 x 450 x 660 mm
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Zestaw odciągowo filtrujący dla 1 lub 2 stanowisk lutowniczych

Składa się z agregatu ssąco filtrującego firmy KEMPER,
z dwoma ramionami odciągowymi z ssawkami szczelinowymi
oraz zestawem umożliwiającym montaż na stole, jak również
z odpowiednich węży przyłączeniowych.
Stanowi on doskonałe i oszczędne rozwiązanie dla 1 lub 2
stanowisk lutowniczych.

Urządzenie można po prostu postawić i połączyć z ramionami
odciągowymi zamocowanymi do stołu za pomocą konsol.
Oferowany w komplecie wąż o długości 2,5 m jest elastyczny,
co pozwala ułożyć go wygodnie.

Wydajność urządzenia jest regulowana bezstopniowo, co
pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb tak,
aby obydwa ramiona miały niezbędną siłę ciągu.

Zintegrowany nadzór filtra informuje sterownik urządzenia
o jego zapełnieniu, tak że bezpieczeństwo wynikające z
odsysania powietrza zawierającego szkodliwe substancje
jest stale zapewnione.

Zawiera:
1 Agregat ssąco filtrujący, przyłącze: 1 x 230 V, 50 Hz, 1,6 kW 
(Nr kat.: 91 830 105);
2 Ramiona odciągowe (Nr kat.: 91 350);
2 Konsole mocujące (Nr kat.: 93 008 001);
2 Ssawki szczelinowe (Nr kat.: 232 0002);
2 Węże łączące i wylotowe (Nr kat.: 93 070 004)

Zestaw odciągowo filtrujący dla 1 lub 2 stanowisk lutowni-
czych
Nr. kat. Opis €
91 830 105 SET Zestaw odciągowo filtrujący dla 1 

lub 2 stanowisk lutowniczych 2.840,00
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Centralne urządzenia odciągowe dymów lutowniczych firmy
KEMPER nadają się do obsługi aż do 15 stanowisk ręcznego
lutowania lub do przyłączenia do automatycznej linii
lutowniczej. Urządzenie jest wyposażone w filtr zarówno
gazów, jak i pyłów i umożliwia dzięki klapom regulacyjnym
w przewodach powietrznych precyzyjne dopasowanie do
potrzeb.

Zintegrowane sterowanie nadzoruje w sposób ciągły
wszystkie funkcje urządzenia oraz sygnalizuje świetlnie i
akustycznie ewentualne zakłócenia lub fakt zapełnienia filtra.
Gwarantuje to ciągłą i bezpieczną eksploatację urządzenia.

Oczyszczone powietrze można zarówno skierować z
powrotem do pomieszczenia, jak i odprowadzić na zewnątrz.
Urządzenie można po prostu przełączyć w jeden z tych
dwóch trybów pracy.

Tłumik kurtynowy sprawia, że urządzenie jest szczególnie
ciche.

Centralne urządzenia odciągowe dymów lutowniczych

Dane techniczne
Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h
Wydajność ssania (max.): 1.800 m³/h
Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz
Stopień oczyszczania: 99,9 %
Poziom hałasu: 64 dB(A)
Ciężar: 164 kg
Wymiary 78 400 105: 983 x 655 x 1.255 mm
Wymiary 91 870 100: 1.638 x 655 x 1.255 mm

Centralne urządzenia odciągowe dymów lutowniczych
Nr. kat. Opis €
78 400 105 Wydajność wentylatora: 3.000 m³/h, 

Napięcie zasilania: 1,5 kW, 3 x 400 V 
· 50 Hz 6.524,00

91 870 100 Do odciągu dymów z dużym udziałem 
mgły olejowej Wydajność wentylatora: 
3.000 m³/h, Napięcie zasilania: 1,5 kW, 
3 x 400 V · 50 Hz 8.856,00
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Wyposażenie i części zamienne

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

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
232 0004 Dysza rurowa, Ø 50 mm 21,80
232 0005 Ssawka z plexi, 245 x 220 mm 78,30
232 0006 Dysza lejkowa, okrągła, otwór ssący Ø 210 mm 73,50

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

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

Nr. kat. 91 350

Nr. kat. 232 0002

Nr. kat. 91 750 200

Nr. kat. 93 008 001

Filtry zamienne
Nr. kat. Opis €
109 0034 Mata filtra wstępnego (zestaw po 10 szt.) 42,70
109 0002 2 –stopniowy filtr zamienny (kombinacja węgla aktywnego oraz 

włókniny) dla 91 830 105, 91 830 200 294,70
109 0004 Filtr zamienny dla 78 400 105, 91 870 100 398,10
109 0005 Filtr z węglem aktywnym 492,00
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Promieniowanie występujące w przy-
padku różnego typu procesów spawalni-
czych i stanowi szczególne zagrożenie 
dla ludzkiego oka. Gwarancja opty-
malnej ochrony polega z tego powodu 
nie tylko na zabezpieczeniu samego 
spawacza na jego stanowisku pracy, 
lecz również pracowników znajdujących 
się bezpośredniej bliskości miejsca 
spawania.

Systemy zasłon, elementy tłumiące i ak-
cesoria firmy KEMPER dają możliwość 
niezbędnej ochrony spawacza i jego 
otoczenia. 

Stosownie do wymagań na stanowisku 
KEMPER oferuje szeroki asortyment 
najróżniejszych produktów. Zależnie 
od rodzaju wykonywanych czynności 
istnieje możliwość użycia różnego typu 
materiałów.

Ścianki działowe KEMPER chronią nie 
tylko przed niebezpiecznym promienio-
waniem. Pracownicy zabezpieczeni są 
również przed iskrzeniem, nagrzewa-
niem oraz odpryskami generowanymi 
podczas procesu spawania.

Ochrona osobista
W celu ochrony spawacza na stanowis-
ku pracy KEMPER oferuje bogaty wybór 
produktów. W ten sposób oczy spawa-
cza chronione są na przykład przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem przez 
przyłbice spawalnicze autodark®. Asorty-
ment uzupełniają okulary ochronne do 
różnego typu zastosowań i odpowiednie 
akcesoria.

Systemy odciągowe
Oprócz niebezpiecznego promienio-
wania, iskrzenia i odprysków podczas 
spawania dochodzi do powstawania 
szkodliwych dla zdrowia spalin. Należy 
chronić drogi oddechowe spawacza 
przed wpływem spalin. Do tego celu 
nadają się szczególnie dobrze instalacje 
odciągowe KEMPER. Dostępne są w 
najróżniejszych wersjach wykonania, co 
daje możliwość dopasowania optymal-
nej wersji odciągu dla każdego rodzaju 
warunków. W celu uzyskania bliższych 
informacji chętnie prześlemy Państwu 
szczegółowy katalog.

Ochrona osobista spawacza
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Przepisy

wg EN 1598 - obecnie istniejący projekt 
normy europejskiej

Zakres użycia 
Norma ta określa szczegółowe wyma-
gania ochronne, co do zasłon spawalni-
czych, które stanowią odgrodzenie spa-
walniczych stanowisk podczas spawania 
łukowego.

Zasłony są tak skonstruowane, że chronią 
osoby znajdujące się w pobliżu, narażone 
na niebezpieczeństwo promieniowania 
łuku spawalniczego i odprysków. Zasłony 
spawalnicze i lamele ochronne nie 
stanowią odpowiednika dla filtrów spawal-
niczych, chroniących przed szkodliwością 
spawania z odległości mniejszej niż 2 m 
(EN 169). 

Istniejąca norma nie obowiązuje podczas 
procesu spawalniczego, gdzie wykorzy-
stywane są promienie laserowe. W celu 
podniesienia komfortu można zastosować 
ciemne zasłony bądź osłony odgradzające 
stanowiska spawalnicze. 

Pojęcie przejrzystości 
Zasłony, lamele i osłony powinny być 
prześwitujące w stopniu umożliwiającym 
widzenie stanowisk pracy. Nie zna-
czy to, że zasłony same w sobie są 
przeźroczyste. 

Wymagania 
Materiał zasłon spawalniczych wykona-
nych z różnych tworzyw, musi spełniać 
wszystkie wymagania zarówno dla 
pojedyńczego tworzywa, jak i dla każdej 
części osłony. 

Stopień przepuszczalności 
wg normy ISO 10 526 stopień transmisji 
świetlnej rv musi być większy niż 0,0001 
%. Światło, które w zakresie 1º jest 
rozproszone, musi być zarejestrowane 
podczas pomiarów. Spektralny stopień 
transmisji dla fal długich musi być mniej-
szy niż 0,002 % dla zakresu 210 - 313 
nm, oraz mniejszy niż 3 % dla zakresu 
313 - 400 nm. Dla zakresu fal długich 400 
- 1400 nm poziom zagrożenia G musi być 
mniejszy niż 1. 

Stopień refleksyjności 
Przy pomiarze kulą fotometryczną Ulbrich-
ta, spektralny stopień refleksyjności musi 
być mniejszy niż 10 % dla zakresu 230 - 
400 nm, a świetlny stopień refleksyjności 
mniejszy niż 10 %. 

Stałość promieniowania UV 
Relatywna zmiana stopnia 
przepuszczalności świetlnej (wg EN 168) 
musi mieścić się w granicach +/- 20 %. 

Identyfikacja 
Zasłony spawalnicze, lamele ochronne, 
osłony dla spawalnictwa muszą być odpo-
wiednio trwale oznakowane i zidentyfiko-
wane. 

(wyciąg z EN 1598)

KEMPER gwarantuje,

że oferowane w niniejszym katalogu zasłony spawalnicze
i lamele ochronne zgodne są z normą DIN EN 1598 i
spełniają w pełnym zakresie wymagania przepisów
dotyczących zapobieganiu wypadkom UVV 26.0.

Vreden, Grudzień 2011
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Zasłony spawalnicze ochronne

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok, dwóch
sąsiadujących ze sobą stanowisk spawalniczych,
szer. (B) 4.000 x głęb. (T) 2.000 x wys.
(H) 2.000 mm, z zasłonami spawalniczymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi, wolna przestrzeń
pomiędzy zasłoną, a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla rury R 1“,
Nr kat. 70 180 105
2 x 6 m rura R 1“,
Nr kat. 70 190 144
3 x mocowanie ścienne dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 135
9 x opak. haczyków metalowych dla rury
R 1“ (84 szt.), Nr kat. 70 120 109
10 x zasłony spawalnicze S9,
ciemnozielone, matowe,
szer. (B) 1.300 x wys. (H) 1.800 mm,
Nr kat. 70 100 101
5 x Nakrętka zakończeniowa dla rury R 1“
Nr kat. 70 190 133

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok, dwóch
sąsiadujących ze sobą stanowisk spawalniczych,
szer. (B) 4.000 x głęb. (T) 2.000 x wys.
(H) 2.000 mm, z zasłonami spawalniczymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi, wolna przestrzeń
pomiędzy zasłoną, a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla profilu C, Nr kat. 70 180 101
2 x 6 m profil C, Nr kat. 70 124 106
3 x mocowanie ścienne dla profilu C,
Nr kat. 70 190 113
5 x nakładka zakończen. dla profilu C,
Nr kat. 70 120 107
7 x opak. haczyków ślizgowych dla
profilu C (70 szt.), Nr kat. 70 120 112
10 x zasłony spawalnicze S9,
ciemnozielone, matowe,
szer. (B) 1.300 x wys. (H) 1.800 mm,
Nr kat. 70 100 101

Zasłony lamelowe zawieszone na konstrukcji rurowej R 1“

Zasłony lamelowe zawieszone na profilu C
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Zasłony spawalnicze ochronne

Zasłona spawalnicza S9, ciemnozielona, matowa, wg DIN EN 1598
Nr. kat. Opis €
70 100 100 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 1.600 x szer. 1.300 mm, 1,30 kg 31,70
70 100 101 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 1.800 x szer. 1.300 mm, 1,50 kg 34,30
70 100 102 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 2.000 x szer. 1.300 mm, 1,60 kg 38,90
70 100 103 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 2.200 x szer. 1.300 mm, 1,70 kg 42,80
70 100 104 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 2.400 x szer. 1.300 mm, 1,90 kg 47,40
70 100 105 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 2.600 x szer. 1.300 mm, 2,00 kg 51,10
70 100 106 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 2.800 x szer. 1.300 mm, 2,20 kg 57,20
70 100 107 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, wys. 3.000 x szer. 1.300 mm, 2,30 kg 61,60
70 100 121 Zasłona spawalnicza, ciemnozielona, inne rozmiary za 1 m² 23,50

Zasłony w celu umocowania zostały obszyte ze wszystkich stron. Od góry, w odstępach ok. 21 cm znajdują się wzmocnione otwory 
do zawieszenia na haczykach. W celu łączenia zasłon, na każdej stronie (w odstępach ok. 40 cm) wtopiono guziki zaciskowe.
Grubość zasłon wynosi ok. 0,4 mm. Zasłony zawieszone są do wyboru na haczykach zawieszeniowych na konstrukcji rurowej
lub na profilu C. W obu przypadkach możliwy jest boczny przesuw zasłon.

Nr. kat. 70 100 100 - 70 100 121

Nr. kat. 70 100 300 - 70 100 321

Nr. kat. 70 100 400 - 70 100 421

Nr. kat. 70 110 600 - 70 110 630

Zasłona spawalnicza S4, jasnozielona, wg DIN EN 1598
Nr. kat. Opis €
70 100 300 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 1.600 x szer. 1.300 mm, 1,30 kg 31,70
70 100 301 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 1.800 x szer. 1.300 mm, 1,50 kg 34,30
70 100 302 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 2.000 x szer. 1.300 mm, 1,60 kg 38,90
70 100 303 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 2.200 x szer. 1.300 mm, 1,70 kg 42,80
70 100 304 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 2.400 x szer. 1.300 mm, 1,90 kg 47,40
70 100 305 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 2.600 x szer. 1.300 mm, 2,00 kg 51,10
70 100 306 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 2.800 x szer. 1.300 mm, 2,20 kg 57,20
70 100 307 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, wys. 3.000 x szer. 1.300 mm, 2,30 kg 61,60
70 100 321 Zasłona spawalnicza, jasnozielona, inne rozmiary za 1 m² 23,50

Zasłona spawalnicza, czerwona, wg DIN EN 1598
Nr. kat. Opis €
70 100 400 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 1.600 x szer. 1.300 mm, 1,30 kg 31,70
70 100 401 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 1.800 x szer. 1.300 mm, 1,50 kg 34,30
70 100 402 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 2.000 x szer. 1.300 mm, 1,60 kg 38,90
70 100 403 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 2.200 x szer. 1.300 mm, 1,70 kg 42,80
70 100 404 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 2.400 x szer. 1.300 mm, 1,90 kg 47,40
70 100 405 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 2.600 x szer. 1.300 mm, 2,00 kg 51,10
70 100 406 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 2.800 x szer. 1.300 mm, 2,20 kg 57,20
70 100 407 Zasłona spawalnicza, czerwona, wys. 3.000 x szer. 1.300 mm, 2,30 kg 61,60
70 100 421 Zasłona spawalnicza, czerwona, inne rozmiary za 1 m² 23,50

Zasłona spawalnicza 600 do 1.300 °C
Nr. kat. Opis €
70 110 600 Zasłona spawalnicza, wys. 1.400 x szer. 1.000 mm, do 600 °C 37,40
70 110 610 Zasłona spawalnicza, wys. 1.400 x szer. 1.000 mm, do 850 °C 54,90
70 110 620 Zasłona spawalnicza, wys. 1.400 x szer. 1.000 mm, do 1.150 °C 76,80
70 110 630 Zasłona spawalnicza, wys. 1.400 x szer. 900 mm, do 1.300 °C 84,10

111 |



Zasłony spawalnicze ochronne

Zasłona ochronna S0, przeźroczysta
Przeźroczyste zasłony ochronne stanowią pewną barierę dla kurzu, wilgoci, odprysków 
szlifierskich oraz przewiewu powietrza.

Nr. kat. Opis €
70 100 500 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 1.600 x szer. 1.300 mm, 1,30 kg 31,70
70 100 501 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 1.800 x szer. 1.300 mm, 1,50 kg 34,30
70 100 502 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 2.000 x szer. 1.300 mm, 1,60 kg 38,90
70 100 503 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 2.200 x szer. 1.300 mm, 1,70 kg 42,80
70 100 504 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 2.400 x szer. 1.300 mm, 1,90 kg 47,40
70 100 505 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 2.600 x szer. 1.300 mm, 2,00 kg 51,10
70 100 506 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 2.800 x szer. 1.300 mm, 2,20 kg 57,20
70 100 507 Zasłona ochronna, przeźroczysta, wys. 3.000 x szer. 1.300 mm, 2,30 kg 61,60
70 100 521 Zasłona ochronna, przeźroczysta, inne rozmiary za 1 m² 23,50

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

Art.-Nr. 70 100 500 - 70 100 521
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Zasłony spawalnicze lamelowe

Zasłony lamelowe zawieszone na konstrukcji rurowej R 1“

Zasłony lamelowe zawieszone na profilu C

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok, dwóch
sąsiadujących ze sobą stanowisk spawalniczych,
szer. (B) 4.000 x głęb. (T) 2.000 x wys.
(H) 2.000 mm, z zasłonami lamelowymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi, wolna przestrzeń
pomiędzy zasłoną, a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla rury R 1“, Nr kat. 70 180 105
2 x 6 m rura R 1“, Nr kat. 70 190 144
3 x mocowanie ścienne dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 135
7 x opak. haczyków metal. dla R 1“
(70 szt.), Nr kat. 70 120 109
20 x zasłony lamelowe S9,
ciemnozielone, matowe,
szer. (B) 570 x wys. (H) 1.800 mm,
Nr kat. 70 250 101
5 x Nakrętka zakończeniowa dla rury R 1“
Nr kat. 70 190 133

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok, dwóch
sąsiadujących ze sobą stanowisk spawalniczych,
szer. (B) 4.000 x głęb. (T) 2.000 x wys.
(H) 2.000 mm, z zasłonami lamelowymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi, wolna przestrzeń
pomiędzy zasłoną, a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla profilu C, Nr kat. 70 180 101
2 x 6 m profil C, Nr kat. 70 124 106
3 x mocowanie ścienne dla profilu C,
Nr kat. 70 190 113
5 x nakładka zakoń. dla profilu C,
Nr kat. 70 120 107
7 x opak. haczyków ślizgowych dla
profilu C (70 szt.), Nr kat. 70 120 112
20 x zasłona lamelowa S9,
ciemnozielona, matowe,
szer. (B) 570 x wys. (H) 1.800 mm,
Nr kat. 70 250 101
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Zasłony spawalnicze lamelowe

Zasłona lamelowa S9, ciemnozielona, matowa, wg DIN EN 1598
Nr. kat. Opis €
70 250 100 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 1.600 x szer. 570 mm 21,50
70 250 101 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 1.800 x szer. 570 mm 24,20
70 250 102 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 2.000 x szer. 570 mm 26,70
70 250 103 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 2.200 x szer. 570 mm 29,40
70 250 104 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 2.400 x szer. 570 mm 32,00
70 250 105 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 2.600 x szer. 570 mm 36,60
70 250 106 Zasłona lamelowa, ciemnozielona, wys. 2.800 x szer. 570 mm 39,90

Zasłony w celu umocowania zostały obszyte ze wszystkich stron. Od góry, w odstępach ok. 21 cm znajdują się wzmocnione otwory 
do zawieszenia na haczykach. W celu łączenia zasłon, na każdej stronie (w odstępach ok. 40 cm) wtopiono guziki zaciskowe.
Grubość zasłon wynosi ok. 0,4 mm. Zasłony zawieszone są do wyboru na haczykach zawieszeniowych na konstrukcji rurowej
lub na profilu C. W obu przypadkach możliwy jest boczny przesuw zasłon.

Zasłona lamelowa czerwona, wg DIN EN 1598
Nr. kat. Opis €
70 250 400 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 1.600 x szer. 570 mm 21,50
70 250 401 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 1.800 x szer. 570 mm 24,20
70 250 402 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 2.000 x szer. 570 mm 26,70
70 250 403 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 2.200 x szer. 570 mm 29,40
70 250 404 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 2.400 x szer. 570 mm 32,00
70 250 405 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 2.600 x szer. 570 mm 36,60
70 250 406 Zasłona lamelowa, czerwona, wys. 2.800 x szer. 570 mm 39,90

Zasłona lamelowa ochronna S0, przeźroczysta
Przeźroczyste zasłony lamelowe stanowią pewną barierę dla kurzu, wilgoci, odprysków 
szlifierskich oraz przewiewu powietrza.

Nr. kat. Opis €
70 250 500 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 1.600 x szer. 570 mm 21,50
70 250 501 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 1.800 x szer. 570 mm 24,20
70 250 502 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 2.000 x szer. 570 mm 26,70
70 250 503 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 2.200 x szer. 570 mm 29,40
70 250 504 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 2.400 x szer. 570 mm 32,00
70 250 505 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 2.600 x szer. 570 mm 36,60
70 250 506 Zasłona lamelowa, przeźroczysta, wys. 2.800 x szer. 570 mm 39,90
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Lamele ochronne mocowane na stałe

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok,
dwóch sąsiadujących ze sobą stanowisk
spawalniczych, szer. (B) 4.000 x
głęb. (T) 2.000 x wys. (H) 2.000 mm,
z lamelami ochronnymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi,
wolna przestrzeń pomiędzy zasłoną,
a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla rury R 1“,
Nr kat. 70 180 105
2 x 6 m rura R 1“,
Nr kat. 70 190 144
3 x mocowanie ścienne dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 135
45 x mocowanie lamelowe,
Nr kat. 70 190 127
110 x element dystansowy,
Nr kat. 70 190 129
80 m lamele ochronne S9,
ciemnozielone, matowe,
Nr kat. 70 209 032
5 x Nakrętka zakończeniowa dla rury R 1“
Nr kat. 70 190 133
40 x cięcie i dziurkowanie
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Lamele ochronne mocowane przesuwnie

Przykład zamówienia
dla pokazanych na rysunku obok,
dwóch sąsiadujących ze sobą stanowisk
spawalniczych, szer. (B) 4.000 x
głęb. (T) 2.000 x wys. (H) 2.000 mm,
z lamelami ochronnymi S9,
ciemnozielonymi, matowymi,
z przesuwalną częścią wejściową,
wolna przestrzeń pomiędzy zasłoną,
a podłożem ok. 200 mm:

3 x stojak dla rury R 1“,
Nr kat. 70 180 105
1 x 6 m rura R 1“,
Nr kat. 70 190 144
3 x mocowanie ścienne dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 135
2 x 6 m profil C, Nr kat. 70 124 106
4 x nakładki zakoń. dla profilu C,
Nr kat. 70 120 107
4 x wózki jezdne dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 148
1 x 6 m rura R 1“, Nr kat. 70 190 144
4 x nakładki zakoń. dla rury R 1“,
Nr kat. 70 190 133
45 x mocowania lamelowe,
Nr kat. 70 190 127
110 x elementy dystansowe,
Nr kat. 70 190 129
80 m lamele ochronne S9,
Nr kat. 70 209 032
6 x Uniwersalny uchwyt szynowy
dla profilu C,
Nr kat. 70 190 112
40 x cięcie i dziurkowanie
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Lamele ochronne

Lamele ochronne spełniają normy DIN EN 1598 oraz zostają odpowiednio przycinane 
i dziurkowane zgodnie z żądaną szerokością zakładki. Poszczególne lamele zostały 
zaokrąglone wzdłuż swojej długości. Zawieszenie następuje przez
specjalne mocowanie z tworzywa sztucznego. Materiał jest trudno palny, kl. 1 (zgodnie z 
normą DIN 53 438 T2).

Lamele ochronne S9, ciemnozielone, matowe, wg DIN EN 1598

Nr. kat. Opis €/m²
70 200 100 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 2 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 

3,00 kg/m²
35,40

70 200 101 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 2 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 
3,80 kg/m²

44,50

70 200 110 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 
4,80 kg/m²

49,40

70 200 111 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 
6,00 kg/m²

61,70

70 200 112 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 
7,20 kg/m²

74,30

Towar na metry
- max. długość 50 m/rolkę

Nr. kat. Opis €/m
70 209 032 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 2 mm, produkt na metry, 0,80 kg/m 7,80
70 209 033 Lamele ochronne, ciemnozielone, 300 x 3 mm, produkt na metry, 1,20 kg/m 11,20

Towar na metry
- max. długość 50 m/rolkę

Nr. kat. Opis €/m
70 204 032 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 2 mm, produkt na metry, 0,80 kg/m 7,80
70 204 033 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 3 mm, produkt na metry, 1,20 kg/m 11,20

Lamele ochronne S4, jasnozielone, wg DIN EN 1598

Nr. kat. Opis €/m²
70 200 200 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 2 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 

3,00 kg/m² 35,40
70 200 201 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 2 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 

3,80 kg/m² 44,50
70 200 210 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 

4,80 kg/m² 49,40
70 200 211 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 

6,00 kg/m² 61,70
70 200 212 Lamele ochronne, jasnozielone, 300 x 3 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 

7,20 kg/m² 74,30
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Lamele ochronne

Lamele ochronne, czerwone, wg DIN EN 1598

Nr. kat. Opis €/m²
70 200 400 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 2 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 3,00 

kg/m² 35,40
70 200 401 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 2 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 3,80 

kg/m² 44,50
70 200 410 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 3 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 4,80 

kg/m² 49,40
70 200 411 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 3 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 6,00 

kg/m² 61,70
70 200 412 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 3 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 

7,20 kg/m² 74,30

Towar na metry
- max. długość 50 m/rolkę

Nr. kat. Opis €/m
70 202 032 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 2 mm, produkt na metry, 0,80 kg/m 7,80
70 202 033 Lamele ochronne, czerwone, 300 x 3 mm, produkt na metry, 1,20 kg/m 11,20

Towar na metry
- max. długość 50 m/rolkę

Nr. kat. Opis €/m
70 203 032 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 2 mm, produkt na metry, 0,80 kg/m 7,80
70 203 033 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 3 mm, produkt na metry, 1,20 kg/m 11,20

Lamele chroniące przed promieniowaniem UV, brązowe, wg DIN EN 1598

Nr. kat. Opis €/m²
70 200 500 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 2 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 3,00 

kg/m² 35,40
70 200 501 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 2 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 3,80 

kg/m² 44,50
70 200 510 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 3 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 4,80 

kg/m² 49,40
70 200 511 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 3 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 6,00 

kg/m² 61,70
70 200 512 Lamele ochronne, brązowe, 300 x 3 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 7,20 

kg/m² 74,30
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Lamele ochronne

Składane mocowanie lamelowe - KEMPER

Lamele ochronne S0, przeźroczyste

Nr. kat. Opis €/m²
70 200 300 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 2 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 

3,00 kg/m² 35,40
70 200 301 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 2 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 

3,80 kg/m² 44,50
70 200 310 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 3 mm, zakładka: 33 % = 50 mm, 

4,80 kg/m² 49,40
70 200 311 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 3 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 

6,00 kg/m² 61,70
70 200 312 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 3 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 

7,20 kg/m² 74,30
70 200 321 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 5 mm, zakładka: 66 % = 100 mm, 

9,50 kg/m² 102,00
70 200 322 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 5 mm, zakładka: 100 % = 150 mm, 

12,50 kg/m² 122,40

Towar na metry
- max. długość 50 m/rolkę

Konwencjonalne mocowanie i elemen-
ty dystansowe posiadają tę wadę, że 
mogą być tylko wsuwane na rurę przed 
jej zamontowaniem. Poza tym, każdą 
lamelę trzeba osobno przymocować przy 
użyciu śrub, co jest bardzo czasochłonne. 
Składane mocowanie KEMPER umożliwia 
bardzo łatwy i szybki montaż. Mocowa-
nie to dostarczone w rozłożonej postaci 
zostaje zakładane od góry na gotową 
już konstrukcję rurową. Poszczególne 
lamele można bez problemu zawieszać, 
przykładając je do mocowania KEMPER 

i przykręcając śrubkami mocującymi, 
dostarczonymi wraz ze składanym mo-
cowaniem KEMPER. Również elementy 
dystansowe zostają od góry zakładane na 
konstrukcję rurową.

Nr. kat. Opis €/m
70 201 032 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 2 mm, produkt na metry, 0,80 kg/m 7,80
70 201 033 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 3 mm, produkt na metry, 1,20 kg/m 11,20
70 201 035 Lamele ochronne, przeźroczyste, 300 x 5 mm, produkt na metry, 1,90 kg/m 21,00
70 201 044 Lamele ochronne, przeźroczyste, 400 x 4 mm, produkt na metry, 2,00 kg/m 22,90

Cięcie i dziurkowanie spawalniczych lameli ochronnych
Nr. kat. Opis €
70 210 033 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 33 % 2,10
70 210 066 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 66 % 2,10
70 210 100 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 100 % 2,10

Nr. kat. Opis €
70 211 033 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 33 % 2,10
70 211 066 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 66 % 2,10
70 211 100 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 100 % 2,10
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Montaż systemów zasłon i systemów lamelowych (R 1“)

Rura R 1“
- grubość ścianki 3,25 mm, ocynkowana
Nr. kat. Opis €
70 190 145 Rura R 1“, długość 3 m, 7,50 kg 39,00
70 190 144 Rura R 1“, długość 6 m, 15,00 kg 78,00

Nakrętka zakończeniowa dla rury R 1“
- z tworzywa sztucznego
Nr. kat. Opis €
70 190 133 Nakrętka zakończeniowa dla rury R 1“, tworzywo LDPE, 0,01 kg 0,70

Zacisk rurowy
- łącznie z śrubą i nakrętką
Nr. kat. Opis €
70 190 132 Zacisk rurowy, ocynkowany, 0,10 kg 4,20

Łącznik dla rury R 1“
- z tworzywa z metalową wkładką
Nr. kat. Opis €
70 190 147 Łącznik dla rury R 1“, z tworzywa z metalową wkladką, 0,10 kg 14,80

Metalowe haczyki dla rur R 1“
- do zawieszenia zasłon spawalniczych i lamelowych zasłon spawalniczych na rurach R 
1“
- ocynkowane, na każdą zasłonę przypada 7 haczyków zawieszeniowych
Nr. kat. Opis €
70 120 109 Metalowe haczyki dla rur R 1“, opakowanie 10 szt., 0,10 kg 16,70
70 120 110 Metalowe haczyki dla rur R 1“, opakowanie 13 szt., 0,13 kg 21,60
70 120 111 Metalowe haczyki dla rur R 1“, opakowanie 50 szt., 0,50 kg 83,20
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Montaż systemów zasłon i systemów lamelowych (R 1“)

Mocowanie sufitowe dla rur R 1“
Nr. kat. Opis €
70 190 123 Mocowanie sufitowe dla rur R 1“, ocynkowany, 0,40 kg 8,10

Mocowanie ścienne dla rur R 1“
Nr. kat. Opis €
70 190 135 Mocowanie ścienne dla rur R 1“, ocynkowany, 0,60 kg 9,50

Stojak dla rur R 1“
- ocynkowany, z mocowaniem na górze i podstawą u dołu
Nr. kat. Opis €
70 180 105 Stojak dla rur R 1“, wysokość maks. 3.000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm z 

podstawą, 150 x 150 mm, 7,50 kg 58,60
70 180 110 Stojak dla rur R 1“, wysokość maks. 3.000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm z 

podstawą, 200 x 200 mm, 14,00 kg 153,10

Mocowanie sufitowe dla rur R 1“
- ocynkowane, wysokość podwieszenia 1.000 do 6.000 mm
Nr. kat. Opis €
70 190 121 Mocowanie sufitowe dla rur R 1“, ocynkowany, 3,00 kg 116,50
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Montaż systemów zasłon i systemów lamelowych (profil C)

Profil C, 40 x 40 x 2,5 mm
- grubość ścianki 2,5 mm, lakierowana w kol. szarym
Nr. kat. Opis €
70 124 107 Profil C, 40 x 40 x 2,5 mm, długość 3 m, 7,50 kg 41,20
70 124 106 Profil C, 40 x 40 x 2,5 mm, długość 6 m, 15,00 kg 82,50

Łuk 90º dla profilu C
- ocynkowany, 40 x 40 x 2,5 mm
Nr. kat. Opis €
70 124 102 Łuk 90º dla profilu C, R 400 mm, 2,60 kg 157,10
70 124 103 Łuk 90º dla profilu C, R 1.000 mm, 3,90 kg 125,10

Łącznik szynowy dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 105 Łącznik szynowy dla profilu C, ocynkowany, 0,65 kg 14,50

Łącznik - T dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 107 Łącznik - T dla profilu C, ocynkowany, 1,30 kg 38,60

Nakładka zakończeniowa dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 120 107 Nakładka zakończeniowa dla profilu C, z tworzywa sztucznego, 0,01 kg 1,10

Haczyki ślizgowe dla profilu C
- do zawieszenia zasłon spawalniczych i lamelowych zasłon spawalniczych na profilu C
- z tworzywa sztucznego, na każdą zasłonę przypada 7 haczyków zawieszeniowych
Nr. kat. Opis €
70 120 112 Haczyki ślizgowe dla profilu C, opakowanie 10 szt., 0,10 kg 16,70
70 120 117 Haczyki ślizgowe dla profilu C, opakowanie 13 szt., 0,13 kg 21,60
70 120 113 Haczyki ślizgowe dla profilu C, opakowanie 50 szt., 0,50 kg 83,20
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Montaż systemów zasłon i systemów lamelowych (profil C)

Mocowanie ścienne - czołowe dla podwójnego profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 138 Mocowanie ścienne - czołowe dla podwójnego profilu C, ocynkowane, 1,90 

kg 26,50

Mocowanie ścienne - wzdłużne dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 115 Mocowanie ścienne - wzdłużne dla profilu C, ocynkowane, 0,68 kg 19,60

Mocowanie ścienne - wzdłużne dla podwójnego profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 117 Mocowanie ścienne - wzdłużne dla podwójnego profilu C, ocynkowany, 

1,30 kg 34,70

Mocowanie ścienne - czołowe dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 113 Mocowanie ścienne - czołowe dla profilu C, ocynkowane, 1,30 kg 17,10

Mocowanie sufitowe dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 108 Mocowanie sufitowe dla profilu C, ocynkowane, 0,40 kg 14,60

Mocowanie sufitowe dla podwójnego profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 110 Mocowanie sufitowe dla podwójnego profilu C, ocynkowane, 0,80 kg 27,40
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Montaż systemów zasłon i systemów lamelowych (profil C)

Zderzak końcowy dla profilu C
- z gumowymi buforami
Nr. kat. Opis €
70 120 100 Zderzak końcowy dla profilu C, ocynkowany, 0,10 kg 10,00

Podwieszenie sufitowe dla profilu C
- ocynkowane, wysokość podwieszenia 1.000 do 6.000 mm
Nr. kat. Opis €
70 190 120 Podwieszenie sufitowe dla profilu C, ocynkowany, 3,00 kg 119,10

Wózek jezdny z 8 kółkami z tworzywa sztucznego i haczykem do przymocowania 
zasłon spawalniczych
- z tworzywa sztucznego
Nr. kat. Opis €
70 120 118 Wózek jezdny z 8 kółkami z tworzywa sztucznego i haczykem do przymo-

cowania zasłon spawalniczych, z tworzywa sztucznego, 0,03 kg 18,80

Uniwersalny uchwyt szynowy dla profilu C
Nr. kat. Opis €
70 190 112 Uniwersalny uchwyt szynowy dla profilu C, ocynkowany, 0,36 kg 15,70

Stojak dla profilu C
- ocynkowany, z mocowaniem na górze i podstawą u dołu
Nr. kat. Opis €
70 180 101 Stojak dla profilu C, Wysokość maks. 3.000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm z 

podstawą, 150 x 150 mm, 7,50 kg 58,60
70 180 109 Stojak dla profilu C, Wysokość maks. 3.000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm z 

podstawą, 200 x 200 mm, 14,00 kg 153,10

Wózek napędowy z 2 rolkami łożyska kulkowego i opaską zaciskową dla rury R 1“
- z metalu
Nr. kat. Opis €
70 190 148 Wózek napędowy z 2 rolkami łożyska kulkowego i opaską zaciskową dla 

rury R 1“, metal, 0,22 kg 23,20

| 124



System montażowy lamel ochronnych

Lamele mocowane przesuwnie
Rura R 1“ z lamelami zostaje zawieszona na profilu C, a wózki jezdne umożliwiają jej 
przesuwanie. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia przesuw-
czego lamel ochronnych o danej szerokości: rurę R 1“, profil C, składane mocowanie 
KEMPER, elementy dystansowe, zderzaki końcowe, nakładki zakończeniowe jak i 
zaciski dla mocowania ściennego i sufitowego.
Nr. kat. Zakładka Ciężar €
70 510 100 33 % = 50 mm 7 kg/m² 131,80
70 510 101 66 % = 100 mm 7,5 kg/m² 134,50
70 510 102 100 % = 150 mm 8 kg/m² 138,40

Szalka wahadłowa dla rury R 1“, łącznie ze śrubami do mocowania
- z tworzywa sztucznego (opakowanie 5 szt.)
- składany
Nr. kat. Opis €
70 190 127 Szalka wahadłowa dla rury R 1“, łącznie ze śrubami do mocowania, z twor-

zywa sztucznego, 0,08 kg 3,60

Elementy dystansowe dla rury R 1“
- z tworzywa sztucznego (opakowanie 10 szt.)
Nr. kat. Opis €
70 190 129 Elementy dystansowe dla rury R 1“, z tworzywa sztucznego, 0,02 kg 0,60

Zacisk oscylacyjny
- z metalu
Nr. kat. Opis €
70 190 128 Zacisk oscylacyjny, ocynkowany, 0,20 kg 2,70

Wózek jezdny z 8 kółkami z tworzywa sztucznego i haczykem do przymocowania 
zasłon spawalniczych
- z tworzywa sztucznego
Nr. kat. Opis €
70 120 118 Wózek jezdny z 8 kółkami z tworzywa sztucznego i haczykem do przymo-

cowania zasłon spawalniczych, z tworzywa sztucznego, 0,03 kg 18,80

Lamele mocowane na stałe
Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia na stałe lamel ochron-
nych o danej szerokości: rurę R 1“, składane mocowanie KEMPER, elementy dystanso-
we, nakładki zakończeniowe jak i zaciski dla ocowań.
Nr. kat. Zakładka Ciężar €
70 500 100 33 % = 50 mm 4 kg/m² 29,20
70 500 101 66 % = 100 mm 4,5 kg/m² 31,90
70 500 102 100 % = 150 mm 5 kg/m² 35,90
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System montażowy lamel ochronnych

Zakładki 33 %

Zakładki 66 %

Poniższy rysunek i tabela pozwalają na dokładne 
obliczenie elementów koniecznych do montażu.

Uwaga: Zawieszenie lamelowe na stałe:
 poprzez mocow. ścienne i
 sufitowe (bez wózków jezdnych)

 Zawieszenie lamelowe
 przesuwne: profil C = 2 x
 szerokość zasłony

 Ilość mocowań ściennych i
 sufitowych = 2 x ilość wózków
 jezdnych

Poniższy rysunek i tabela pozwalają na dokładne 
obliczenie elementów koniecznych do montażu.

Uwaga: Zawieszenie lamelowe na stałe:
 poprzez mocow. ścienne i
 sufitowe (bez wózków jezdnych)

 Zawieszenie lamelowe
 przesuwne: profil C = 2 x
 szerokość zasłony

 Ilość mocowań ściennych i
 sufitowych = 2 x ilość wózków
 jezdnych

Szerokość zasłony =
długość rury mm 55
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Lamele szt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mocowanie szt. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Elementy dystans. szt. 3 6 9 12 15 18 21 23 26 29 32 35 38 41 43 46 49 52 55 58 61 64 66 69 72 75 78 81 84 87

Zawieszenie sufitowe
lub wózki jezdne szt. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Szerokość zasłony =
długość rury mm 50
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Lamele szt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mocowanie szt. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Elementy dystans. szt. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 55 57

Zawieszenie sufitowe
lub wózki jezdne szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

max. odstęp pomiędzy zawieszeniami: 2.000 mm

zacisk rurowy element dystansowy

lamele ochronne50 mm, zakładka = 33 %

rura R 1"mocowania 100 150

100

300

max. odstęp pomiędzy zawieszeniami: 2.000 mm

zacisk rurowy element dystansowy

lamele ochronne100 mm, zakładka = 66 %

rura R 1"mocowania 100 100

300
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Poniższy rysunek i tabela pozwalają na dokładne 
obliczenie elementów koniecznych do montażu.

Uwaga: Zawieszenie lamelowe na stałe:
 poprzez mocow. ścienne i
 sufitowe (bez wózków jezdnych)

 Zawieszenie lamelowe
 przesuwne: profil C = 2 x
 szerokość zasłony

 Ilość mocowań ściennych i
 sufitowych = 2 x ilość wózków
 jezdnych

Zakładki 100 %

Szerokość zasłony =
długość rury mm 45
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Lamele Stück 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mocowanie Stück 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Elementy dystans. Stück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

Zawieszenie sufitowe
lub wózki jezdne Stück 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

System montażowy lamel ochronnych

Cięcie i dziurkowanie spawalniczych lameli ochronnych
Nr. kat. Opis €
70 210 033 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 33 % 2,10
70 210 066 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 66 % 2,10
70 210 100 Cięcie i dziurkowanie pod mocowanie składane, zakładka 100 % 2,10

Nr. kat. Opis €
70 211 033 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 33 % 2,10
70 211 066 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 66 % 2,10
70 211 100 Cięcie i dziurkowanie pod zacisk wahliwy, zakładka 100 % 2,10

max. odstęp pomiędzy zawieszeniami: 2.000 mm

zacisk rurowy element dystansowy

lamele ochronne150 mm, zakładka = 100 %

rura R 1"mocowania

300

50 100
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Ramię odchylne ścienne i słupowe

Ramię odchylne ścienne dla zasłon
- pokryte powłoką proszkową, z profilem C 40 x 40 x 2,5 mm
Uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m!
Nr. kat. Opis €
70 700 250 Ramię odchylne ścienne dla zasłon, Długość 2.000 mm 678,60
70 700 251 Ramię odchylne ścienne dla zasłon, Długość 3.000 mm 839,10
70 700 252 Ramię odchylne ścienne dla zasłon, Długość 4.000 mm 1.106,00
70 700 253 Ramię odchylne ścienne dla zasłon, Długość 5.000 mm 1.438,00
70 700 254 Ramię odchylne ścienne dla zasłon, Długość 6.000 mm 1.583,00

Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli
- pokryte powłoką proszkową, z rurą R 1“

Uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m!
Nr. kat. Opis €
70 700 255 Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli, Długość 2.000 mm 678,60
70 700 256 Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli, Długość 3.000 mm 839,10
70 700 257 Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli, Długość 4.000 mm 1.106,00
70 700 258 Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli, Długość 5.000 mm 1.438,00
70 700 259 Ramię odchylne ścienne dla zasłon i lameli, Długość 6.000 mm 1.583,00

Ramię odchylne słupowe dla zasłon
- składające się z ramienia odchylnego i odpowiedniego słupa do umocowania w podłożu
- pokryte powłoką proszkową, z profilem C 40 x 40 x 2,5 mm 
- wysokość słupa:
ramiona odchylne 2.000 mm do 4.000 mm ramiona odchylne = 2.500 mm
dla 5.000 mm do 6.000 mm ramiona odchylne = 3.400 mm

Uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m!
Nr. kat. Opis €
70 700 650 Ramię odchylne słupowe dla zasłon, Długość 2.000 mm, Wysokość od 

dolnej krawędzi wysięgnika: 2.165 mm 1.410,00
70 700 651 Ramię odchylne słupowe dla zasłon, Długość 3.000 mm, Wysokość od 

dolnej krawędzi wysięgnika: 2.165 mm 1.510,00
70 700 652 Ramię odchylne słupowe dla zasłon, Długość 4.000 mm, Wysokość od 

dolnej krawędzi wysięgnika: 2.165 mm 2.675,00
70 700 653 Ramię odchylne słupowe dla zasłon, Długość 5.000 mm, Wysokość od 

dolnej krawędzi wysięgnika: 2.215 mm 2.929,00
70 700 654 Ramię odchylne słupowe dla zasłon, Długość 6.000 mm, Wysokość od 

dolnej krawędzi wysięgnika: 2.215 mm 3.048,00

Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli
- składające się z ramienia odchylnego i odpowiedniego słupa do umocowania w podłożu
- pokryte powłoką proszkową, z rurą R 1“
- wysokość słupa:
ramiona odchylne 2.000 mm do 4.000 mm ramiona odchylne = 2.500 mm
dla 5.000 mm do 6.000 mm ramiona odchylne = 3.400 mm

Uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m!
Nr. kat. Opis €
70 700 655 Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli, Długość 2.000 mm, 

Wysokość od dolnej krawędzi wysięgnika: 2.050 mm 1.410,00
70 700 656 Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli, Długość 3.000 mm, 

Wysokość od dolnej krawędzi wysięgnika: 2.050 mm 1.510,00
70 700 657 Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli, Długość 4.000 mm, 

Wysokość od dolnej krawędzi wysięgnika: 2.050 mm 2.675,00
70 700 659 Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli, Długość 5.000 mm, 

Wysokość od dolnej krawędzi wysięgnika: 2.100 mm 2.929,00
70 700 660 Ramię odchylne słupowe dla zasłon i lameli, Długość 6.000 mm, 

Wysokość od dolnej krawędzi wysięgnika: 2.100 mm 3.048,00
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Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym i wysuwaniem

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym
umożliwiają poprzez odgrodzenie zasłonami spawalniczymi
lub lamelowymi ochronę pracowników przed niebezpiecznym
napromieniowaniem, oślepieniem łukiem spawalniczym oraz
odpryskami spawalniczymi. Dużą zaletą ramion są blokady
zderzakowe, które uniemożliwiają samodzielny lub przypad-
kowy
przesuw stwarzających niebezpieczeństwo uderzenia
pracowników personelu warsztatowego podczas wykonywania
prac.

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym są do
nabycia w długościach 1,5 m i 2,0 m 
Ramiona przymocowuje się ze względu na warunki montażowe
na słupach nośnych hali produkcyjnej lub poprzez konsolę
bezpośrednio na ścianie.

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym
Nr. kat. Opis €
131 2634 Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem 

zderzakowym, 1,5 m 587,60
131 3036 Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem 

zderzakowym, 2,0 m 712,40
131 2647 Wspornik ścienny 144,60

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym i
wysuwaniem umożliwiają poprzez podwieszenia zasłonami
spawalniczymi lub lamelowymi nie tylko przysłonę w ruchu
obrotowym ale także przesuwnym, poprzez wysuwanie i
wsuwanie co sprawia, że mogą one być wszechstronnie
wykorzystane.

Obok korzyści wynikającej z zabezpieczenia zderzakowego
dodatkowa funkcja wysuwania i wsuwania sprawia, że jest
możliwe stworzenie odgrodzenia przestrzeni w postaci ściany
przesuwnej, bez zwalniania blokady zderzakowej.
Wysuwanie i wsuwanie ramienia uzyskuje się poprzez
zaciąganie bądź odciąganie zamocowaniem łańcuchowym co w
warunkach warsztatowych znacznie ułatwia jego obsługę.

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym i
wysuwaniem są do nabycia w długościach 1,5 m i 2,0 m
Ramiona przymocowuje się ze względu na warunki montażowe
na słupach nośnych hali produkcyjnej lub poprzez konsolę
bezpośrednio na ścianie.

Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym i 
wysuwaniem
Nr. kat. Opis €
131 3262 Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem 

zderzakowym i wysuwaniem, 1,0 m 819,50
131 3263 Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem 

zderzakowym i wysuwaniem, 1,5 m 948,50
131 3264 Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem 

zderzakowym i wysuwaniem, 2,0 m 982,80
131 2647 Wspornik ścienny 144,60
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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, S9, ciemnoziel., 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 1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową, S9, ciemnoziel., 

matową, wg DIN EN 1598 495,60
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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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

133 |



Tłumiące ścianki działowe

System tłumiących ścianek działowych 
KEMPER daje możliwość dowolnej 
kombinacji poszczególnych elementów. 
Zarówno podpory jak i poprzeczki wyko-
nane są z wyprofilowanej stali, pokryte 
powłoką proszkową zatrzymującą pro-
mieniowanie UV. Kasetony wykonane są 
z blachy perforowanej i są również po-
kryte powłoką proszkową zatrzymującą 
promieniowanie UV. Zastosowany 
materiał tłumiący składa się z biologi-
cznie rozpuszczalnej wełny mineralnej 
o współczynniku rakotwórczości 40 (Ki 
40), jest więc nieszkodliwy dla zdrowia 
(por. TRGS 905 – „Wykaz materiałów 
rakotwórczych...”) oraz niepalny zgodnie 
z DIN 4102. Obustronnie pokryty jest 
czarnym włóknem szklanym.

Przy tak nieznacznych nakładach 
można z pojedynczych komponentów 
zmontować stabilne kabiny spawal-
nicze, w których istnieje możliwość 
zainstalowania ramion odciągowych. 
Przy pomocy specjalnych uchwytów 
istnieje również możliwość umieszcze-
nia na wejściu do kabiny uchwytów dla 
różnego typu zasłon spawalniczych.
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Przykładowy rysunek pokazuje jakie
elementy są wymagane do
ustawienia kabiny lub kilku kabin z
systemu ścianek dźwiękochłonnych.
Do dyspozycji stoją segmenty o
szerokości 500 mm i 1.000 mm.

Przy planowaniu ścianek stoimy do
Państwa dyspozycji.

Nr. kat. Opis €
 141 0193 Podpora jednostronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 43,20
 141 0197 Podpora dwustronna (180 °), stalowa,pokryta powłoką proszkową 84,70
 141 0196 Podpora dwustronna (90 °), stalowa,pokryta powłoką proszkową 98,10
 141 0198 Podpora trójstronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 129,30
 141 0199 Podpora czterostronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 194,40
 131 1304 Poprzeczka dolna 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm 20,60
 131 0912 Poprzeczka dolna 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm 29,40
 131 1305 Poprzeczka środkowa 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm 40,00
 131 0911 Poprzeczka środkowa 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm 58,90
 131 0910 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 2.020 mm 60,60

144 0326 Kaseton 1.000 x 1.000 x 50 mm 144,40
144 0443 Kaseton, obustronnie podziurkowany, 1.000 x 500 x 50 mm 79,40
131 0950 Konsola mocująca KEMPER dla ramion odciągowych 258,40
131 0913 Uchwyt ocynkowany 3,50

Łączna cena przedstawionych na powyższym rysunku pięciu kabin spawalniczych wynosi na przykład 6.894,80  €.
Odpowiada to cenie 265,20 €/m²
Cena ścianki działowej H = 2.100 mm L = 2.000 mm wynosi: 985,90 €

Kalkulację innych wymiarów oferujemy po otrzymaniu od Państwa zapytania ofertowego.

Tłumiące ścianki działowe
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KEMPER tłumiące scianki działowe są 
przeznaczone szczególnie dla ośrodków 
szkolenia zawodowego przy nauczaniu 
spawania.

Kabiny zbudowane są z pojedyńczych 
podziurkowynych, perforowanych kase-
tonów pokrytych powłoką proszkową, 
zatrzymującą promieniowanie UV. Zas-
tosowany materiał izolujący składa się z 
biologicznie rozpuszczalnej wełny mine-
ralnej o współczynniku rakotwórczości 
40 (Ki 40), jest więc nieszkodliwy dla 
zdrowia (wzgl. TRGS 905 „ Wykaz 
materiałów rakotwórczych ...``) oraz 
niepalny zgodnie z DIN 4102.

Dodatkowo, obustronnie pokryty jest 
włóknem szklanym.

Przy tak nieznacznych nakładach z 
pojedyńczych komponentów można 
zmontować stabilne kabiny spawalnicze, 
w których istnieje możliwość zainstalo-
wania ramion odciągowych.

Różnorodne wykonanie poszczególnych 
modułów ścianek działowych umożliwia 
obserwację przebywających w kabinie 
uczniów poprzez okna obserwacyj-
ne badź też przestrzenie wejściowe 
odgrodzone przesuwnymi systemami 
zasłon spawalniczych.

Wyposażenie dla ośrodków spawalniczego szkolenia zawodowego
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System ścianek działowych

Halowe ściany działowe

Poniższy przykład służy zobrazowaniu 
możliwości różnego typu zabudowy 
z zastosowaniem poszczególnych 
modułów.

Chętnie służymy Państwu pomocą już 
na etapie planowania przedsięwzięcia.

Jeżeli występuje potrzeba całkowitego, 
oddzielenia poszczególnych obszarów 
pracy, znajdują się w zastosowaniu 
halowe ściany działowe.

Zdjęcia pomocnicze najlepiej 
prezentują, w jaki sposób ściany 
działowe w zastosowaniu z szybami 
ochronnymi i drzwiami przesuwnymi, 
tworzą nowy osobny obszar roboczy 
w hali.

W tym zakresie służym również 
Państwu pomocą w planowaniu 
nowych obszarów roboczych
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Kabiny

Dzięki systemowi ścianek wygłuszająco - 
działowych KEMPER jest możliwe stwor-
zenie zamkniętych kabin znajdujących 
się wewnątrz hal produkcyjnych. 
Pojedyńcze kasetony wygłuszające są 
do nabycia w wykonaniu podziurkowa-
nym lub o podwyższonym stopniu wy-
ciszenia w wykonaniu podziurkowanym 
bądź pełnym.

Przy planowaniu tego radzaju kabin 
służymy fachową pomocą, aby spełnić 
Państwa najwyższe oczekiwania.

Zamknięte kabiny do szlifowania są do 
nabycia w następujących wykonaniach:

1. Zamknięte kabiny do szlifowania z
podwójnymi drzwiami wahadłowymi

Konstrukcja dachu kabiny składa się 
z dwóch segmentów dachowych. 
Podwójne drzwi wahadłowe dają się 
poprzez blokady bolcowe unieruchomić i 
zablokować.

2. Zamknięte kabiny do szlifowania
z pojedyńczymi drzwiami
wahadłowymi

Stabilna stalowa rama stanowi szkie-
let dla konstrukcji dachu, a obok drzwi 
wahadłowych znajduje się okno wykona-
ne z przeźroczystej szyby pleksi. Drzwi 
dają się unieruchomić i zablokować.

3. Zamknięte kabiny z podwójnymi
drzwiami przesuwnymi

Dach kabiny składa się z elementów 
skrzyniowych i cała kabina jest 
zbudowana zasadniczo ze standar-
dowych elementów systemu ścianek 
dźwięcznoszczelnych. Podwójne drzwi 
przesuwne posiada przeźroczystą szybę 
z plexi.

4. Zamknięte kabiny z pojedyńczymi
drzwiami przesuwnymi

Elementy standardowe i konstrukcja 
dachowa składająca się ze stalowych 
segmentów ramy tworzą kabinę. 
Przesuwne drzwi są w swojej górnej 
części wyposażone w czerwoną szybę 
ochronną.

| 138



Pojedyńcze części

Elementy podporowe z prześwitem przypodłogowym (100 mm)
Wysokość: 2.120 mm

Nr. kat. Opis €
141 0193 Podpora jednostronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 43,20
141 0502 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 121,70
141 0196 Podpora dwustronna (90 °), stalowa,pokryta powłoką proszkową 98,10
141 0197 Podpora dwustronna (180 °), stalowa,pokryta powłoką proszkową 84,70
141 0501 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 134,10
141 0198 Podpora trójstronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 129,30
141 0199 Podpora czterostronna, stalowa,pokryta powłoką proszkową 194,40

Elementy podporowe bez prześwitu przypodłogowego (100 mm)
Wysokość: 3.130 mm

Nr. kat. Opis €
141 0417 Podpora jednostronna 63,60
141 0548 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 178,00
141 0418 Podpora dwustronna 90° 147,20
141 0415 Podpora dwustronna 180° 127,00
141 0549 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 196,90
141 0585 Podpora trójstronna 193,90
141 0898 Podpora czterostronna 285,80

Elementy podporowe bez prześwitu przypodłogowego
Wysokość: 2.020 mm

Nr. kat. Opis €
141 0683 Podpora jednostronna 41,10
141 0663 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 117,00
141 0474 Podpora dwustronna 90° 93,40
141 0473 Podpora dwustronna 180° 80,60
141 0662 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 131,60
141 0666 Podpora trójstronna 122,80

Elementy podporowe z prześwitem podłużnym
Wysokość: 2.530 mm

Nr. kat. Opis €
141 0433 Podpora jednostronna 51,40
141 0488 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 147,50
141 0434 Podpora dwustronna 90° 116,90
141 0435 Podpora dwustronna 180° 100,80
141 0487 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 166,20
141 0436 Podpora trójstronna 153,50

Elementy podporowe z prześwitem przypodłogowym (100 mm)
Wysokość: 2.630 mm

Nr. kat. Opis €
141 0223 Podpora jednostronna 51,50
141 0525 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 144,00
141 0363 Podpora dwustronna 90° 122,60
141 0597 Podpora dwustronna 180° 105,90
141 0895 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 166,20
141 0897 Podpora trójstronna 161,40
141 0896 Podpora czterostronna 239,00
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Elementy podporowe bez prześwitu przypodłogowego
Wysokość: 3.030 mm

Nr. kat. Opis €
141 0899 Podpora jednostronna 61,60
141 0570 Podpora jednostronna z rurą czworokątną 172,80
141 0794 Podpora dwustronna 90° 140,30
141 0844 Podpora dwustronna 180° 121,00
141 0900 Podpora dwustronna 180° z rurą czworokątną 200,20
141 0901 Podpora trójstronna 184,30

Elementy poprzeczne
Nr. kat. Opis €
131 1304 Poprzeczka dolna 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm 20,60
131 0912 Poprzeczka dolna 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm 29,40
131 1305 Poprzeczka środkowa 25 x 55 x 25 x 2 x 420 mm 40,00
131 0911 Poprzeczka środkowa 25 x 55 x 25 x 2 x 920 mm 58,90

Profile pokrywające
Nr. kat. Opis €
131 1399 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 510 mm 33,10
131 0963 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 1.010 mm 44,90
131 1427 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 1.520 mm 51,50
131 0910 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 2.020 mm 60,60
131 1653 Profil pokrywający 30 x 62 x 30 x 2 x 3.030 mm 77,80

Kasetony
Nr. kat. Opis €
144 0443 Kaseton, obustronnie podziurkowany, 1.000 x 500 x 50 mm 79,40
144 0326 Kaseton 1.000 x 1.000 x 50 mm 144,40
144 0669 Kaseton, podziurkowany/bez odziurkowania, 1.000 x 500 x 50 mm 79,40
144 0666 Kaseton, podziurkowany/bez odziurkowania, 1.000 x 1.000 x 50 mm 144,40

Obramowania z oknami (szyba czerwona)
Nr. kat. Opis €
141 0529 Obramowania z oknami (szyba czerwona), 1.000 x 500 mm 384,60
141 0438 Obramowania z oknami (szyba czerwona), 1.000 x 1.000 mm 501,60

Pojedyńcze części
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Wejście do kabiny z bocznie przesuwnymi lamelami
Nr. kat. Opis €
95 000 003 000 Wejście do kabiny o szerokości 2 m z bocznie przesuwnymi lamelami 

Lamele 1,8 m, 33% zakładka , wymiary 300 x 2 mm 571,00

Wejście do kabiny z elementem stałym i bocznie przesuwnymi lamelami
Nr. kat. Opis €
95 000 003 100 Wejście do kabiny o szerokości 2 m z elementem stałym w komple-

cie z oknem i bocznie przesuwnymi lamelami. Lamele 1,8 m, 33% 
zakładka, wymiary 300 x 2 mm 1.232,00

Wejście do kabiny z elementem stałym i bocznie przesuwnymi drzwiami
Nr. kat. Opis €
95 000 002 000 Wejście do kabiny o szerokości 2 m z elementem stałym i bocznie 

przesuwnymi drzwiami 2.059,00

Pojedyńcze części

Konsola mocująca KEMPER dla ramion odciągowych i teleskopowych
Nr. kat. Opis €
131 0950 Konsola mocująca KEMPER dla ramion odciągowych 258,40
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Szyby ochronne

Szyba ochronna, czerwona
- do zastosowania w kabinach ochronnych
Nr. kat. Opis €
70 300 166 Szyba ochronna, czerwona poziom ochr. 3, ochrona przed prom. UV, 

1.250 x 2.500 mm, grubość 3 mm 523,70
70 300 167 Szyba ochronna S9, ciemnozielona poziom ochr. 6, ochrona przed prom. 

UV, 1.250 x 2.500 mm, grubość 3 mm 523,70

70 212 100 Dopłata za przycięcie na inne rozmiary
+ 10 % dopłaty za odpady 13,30
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Kabiny ochronne spawalnicze

Opisany na stronach 122/123 system 
tłumiących ścianek działowych oraz zap-
rezentowane obok szyby ochronne nadają 
się doskonale do ustawiania kabin ochron-
nych dla robotów i urządzeń laserowych.

Elementy ochronne zmniejszają znacząco 
natężenie hałasu.

Wbudowane szyby ochronne (ciemnozie-
lone, czerwone) umożliwiają obserwację 
wnętrza kabiny.

Planowanie instalacji i dokonywanie 
obliczeń za pomocą programów typu CAD

Montaż - serwis - konserwacja przez
specjalistów KEMPER

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

Kabiny ochronne oferowane przez Firmę 
KEMPER razem z urządzeniami ssąco-
filtrującymi oraz indywidualne zaplanowa-
nie każdego rozwiązania przez spec-
jalistów Firmy zgodnie z wymaganiami 
użytkowników, pozwala na optymalne 
stworzenie funkcjonalnych jednostek.
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Do 400 °C
Standardowy przewód odciągowy w wykonaniu HT jest przez-
naczony do odciągu ogrzanych dymów lub zanieczyszczeń,
których temperatura nie przekracza +400 °C.

· szczególnie odporny na temperaturę, powlekany tekstylną
warstwą ochronną, wzmocniony odrutowaniem w warstwie
ochronnej lub sprężyną.
· wysoce elastyczny
· zakres temperaturowy: od -20 °C do +400 °C, krótkotrwale
do +450 °C

Nr. kat. Opis €
114 0203 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 3 m, Ø 80 mm 306,80
114 0204 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 6 m, Ø 80 mm 613,60
114 0199 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 8 m, Ø 150 mm 1.362,00
114 0200 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 10 m, Ø 150 mm 1.702,00
114 0182 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 3 m, Ø 165 mm 566,80
114 0486 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 6 m, Ø 165 mm 1.134,00
114 0487 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 3 m, Ø 200 mm 785,20
114 0488 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+400 °C, długość 6 m, Ø 200 mm 1.570,00

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie oferto-
we

Poliestrowe przewody odciągowe z powłoką PVC
· niewielka waga
· duża elastyczność
· trudnopalny
· odporne na działanie temperatury do +100 °C

Obszary zastosowania:
technika klimatyzacyjna, technika odciągowa dymów
spawalniczych

Nr. kat. Opis €
114 0478 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 3 m, Ø 100 mm 58,20
114 0477 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 6 m, Ø 100 mm 116,50
114 0343 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 10 m, Ø 100 mm 193,40
114 0479 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 10 m, Ø 150 mm 74,90
114 0480 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 3 m, Ø 160 mm 162,20
114 0328 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 6 m, Ø 100 mm 270,40
114 0481 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 6 m, Ø 160 mm 92,60
114 0482 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 10 m, Ø 160 mm 185,10
114 0146 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 3 m, Ø 100 mm 307,80
114 0483 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 3 m, Ø 250 mm 118,60
114 0484 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 6 m, Ø 250 mm 237,10
114 0485 Poliestrowe przewody odciągowe z 

powłoką PVC, długość 10 m, Ø 250 mm 395,20

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie oferto-
we

Węże odciągowe typu flex

Wysokotemperaturowe przewody odciągowe
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Wysokotemperaturowe przewody odciągowe

Węże odciągowe typu flex

Do 650 °C
Wąż odciągowy w wykonaniu HT w zakresie do + 650 °C w
zastosowaniu nawet przy odciągu spalin wysokoprężnych
pojazdów na stanowiskach diagnostycznych.

· powlekany podwójną warstwą tekstylną i wzmocniony
odrutowaniem lub sprężyną w warstwie ochronnej.
· trudnozapalny
· wysoce elastyczny
· odporny na podwyższoną temperaturę
· zakres temperaturowy: od -20 °C do + 650 °C,
krótkotrwale do +750 °C

Nr. kat. Opis €
114 0466 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+650 °C, długość 3 m, Ø 125 mm 1.524,00
114 0489 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+650 °C, długość 6 m, Ø 125 mm 3.047,00
114 0548 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+650 °C, długość 7,5 m, Ø 150 mm 3.999,00
114 0457 Wysokotemperaturowy wąż odciągowy do 

+650 °C, długość 12 m, Ø 150 mm 6.396,00

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie oferto-
we

Przewody połączeniowo-odciągowe PU
· przewód poliestrowo-polietylenowy ze spiralą
· bardzo lekki o dużej elastyczności
· wysoka odporność na ścieranie
· odporne na działanie temperatury od -40 °C do +90 °C,
krótkotrwale do +125 °C

Obszary zastosowania:
Do odciągu gazów i substancji płynnych, a także substancji
sypkich i proszkowych, posiada ochronnę na mechaniczne
obciążenia ze wzglądu na wykonanie,

Nr. kat. Opis €
114 0435 Przewody połączeniowo-odciągowe PU, 

długość 2 m, Ø 200 mm 708,20
114 0490 Przewody połączeniowo-odciągowe PU, 

długość 10 m, Ø 200 mm 3.541,00
114 0370 Przewody połączeniowo-odciągowe PU, 

długość 2 m, Ø 250 mm 1.000,00
114 0572 Przewody połączeniowo-odciągowe PU, 

długość 10 m, Ø 250 mm 5.002,00

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie oferto-
we
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Węże odciągowe typu flex

Węże silikonowe
· silikonowe przewody odciągowe z jednowarstwową
powłoką z włókniny szklanej
· bardzo odporne na dzaiałanie wysokiej temperatury
· dobre właściwości na działanie obniżonej temperatury
· odporne na działanie temperatury od: -85 °C do +300 °C

Obszary zastosowania:
Odciąg gorących gazów i oparów.

Nr. kat. Opis €
114 0491 Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 150 mm 176,10
114 0492 Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 150 mm 352,10
114 0493 Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 150 mm 528,20
114 0494 Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 200 mm 251,20
114 0495 Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 200 mm 502,30
114 0496 Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 200 mm 753,50
114 0497 Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 250 mm 299,70
114 0498 Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 250 mm 599,50
114 0499 Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 250 mm 899,20

* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie oferto-
we
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Przewody odciągowe

Przewody odciągowe - KEMPER
produkowane 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
oferowane 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

Przewody odciągowe
wraz z opaskami zaciskowymi

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

Wysokotemperaturowe przewody odciągowe
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Wykaz elementów rurociągu

1 = rura
2 = kolano
3 = trójnik

4 = złączka zewnętrzna
5 = złączka wewnętrzna
6 = zawór regulacyjny

7 = króciec z kołnierzem
Dodatkowo, aby podłączyc stół
szlifierski, niezbędne będą króciec
z kołnierzem oraz pierścień kołnierzowy.

Systemy rurociągowe

System rurociągowy KLS
Jest to kompletny program umożliwiający tworzenie indywidual-
nych systemów rurociągowych. Wszystkie kształtki są zaopa-
trzone w podwójną uszczelkę z gumy odpornej na starzenie. 
Dlatego system został zakwalifikowany do klasy szczelności B 
wg Eurowent.
Nie są potrzebne żadne prace wykończeniowe polegające na 
„zaklejaniu” złączy.

Dla klientów tworzone są oczywiście, przeliczone przez kompu-
ter, rysunki przebiegu rurociągu.
Do jego stworzenia trzeba będzie jedynie przesłać nam szkic 
z proponowaną trasą przebiegu rurociągu. Poniżej można 
obejrzeć przykładowy układ rurociągu dla jednego urządzenia 
filtrującego z trzema ramionami odciągowymi i jednym stołem 
szlifierskim. Niezbędne części składowe rurociągu można 
obejrzeć na poniższym rysunku.
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System rurociągowy KLS i jego zalety:

Montaż

Czynności przygotowawcze
Materiały do montażu muszą być czyste.
Kolejne odcinki rur powinny być obcinane prostopadle, a miejsce gdzie nastąpiło cięcie 
należy ogradować.

Montaż kształtek
· Sprawdzić, czy rura, kształtka i jej gumowa uszczelka nie są uszkodzone.
· Wsunąć końcówkę kształtki aż do wyczuwalnego oporu.
Lekkie obracanie kształtki w czasie wsuwania ułatwia montaż.
· Następnie kształtkę naleźy przymocować za pomocą
blacho-wkrętów lub pełnych pop-nitów.

· Zgodnie z tabelą należy stosować poniższe wkręty lub nity:

· Śruby lub pełne pop-nity powinny być rozmieszczone w jednakowych odstępach
· Należy je instalować około 10 - 15 mm od krawędzi rury tak, aby nie uszkodzić
gumowej uszczelki.
· Przy ewentualnym ponownym montażu należy zawsze uszczelniać otwory po
wkrętach.

· szybki i łatwy montaż
· niepotrzebne dodatkowe uszczelnienia
· fabrycznie zamontowane uszczelnienia
· brak materiałów zanieczyszczających środowisko
· możliwość pracy przy ciśnieniach do + 3.000 Pa
· możliwość pracy przy podciśnieniach do - 5.000 Pa
· odporność na temperaturę od - 30 °C do + 100 °C
· elegancki wygląd

Ø mm min. Ø śruby w mm Ilośc
63 - 125 3,2 2
140 - 250 3,2 3
280 - 710 3,2 4
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Übersicht

Nr. kat. Ø
250 000 063 600 63 mm
250 000 080 600 80 mm
250 000 100 600 100 mm

250 000 710 600 710 mm

Rury 3 m Rury 6 m

Kolana 15° Kolana 30°

Kolana 45° Kolana 60°

Nr. kat. Ø
250 000 063 300 63 mm
250 000 080 300 80 mm
250 000 100 300 100 mm

250 000 710 300 710 mm

Nr. kat. Ø
250 030 063 015 63 mm
250 030 080 015 80 mm
250 030 100 015 100 mm

250 030 710 015 710 mm

Nr. kat. Ø
250 030 063 045 63 mm
250 030 080 045 80 mm
250 030 100 045 100 mm

250 030 710 045 710 mm

Nr. kat. Ø
250 030 063 030 63 mm
250 030 080 030 80 mm
250 030 100 030 100 mm

250 030 710 030 710 mm

Nr. kat. Ø
250 030 063 060 63 mm
250 030 080 060 80 mm
250 030 100 060 100 mm

250 030 710 060 710 mm

Systemy rurociągowe

Szczegółowa lista produktów z zakresu naszych sys-
temów przewodów rurowych znajduje się na stronie 
internetowej

www.kemper.eu

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zaplano-
wania Państwa projektu, prosimy o kontakt:

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

Kolana 90° Złączki wewnętrzne

Złączki zewnętrzne Trójniki orłowe redukcyjne

Ø1

Ø2 Ø2

Trójniki

Redukcje

Złączki wewnętrzne

Pokrywa do rur

Nr. kat. Ø1 Ø2

250 100 063 063 63 mm 63 mm
250 100 080 063 80 mm 63 mm
250 100 080 080 80 mm 80 mm

250 100 710 710 710 mm 710 mm

Nr. kat. Ø1 Ø2

250 200 080 063 80 mm 63 mm
250 200 100 063 100 mm 63 mm
250 200 100 080 100 mm 80 mm

250 200 710 630 710 mm 630 mm

Nr. kat. Ø1 Ø2

250 110 063 063 63 mm 63 mm
250 110 080 063 80 mm 63 mm
250 110 080 080 80 mm 80 mm

250 110 630 400 630 mm 400 mm

Nr. kat. Ø
250 030 063 090 63 mm
250 030 080 090 80 mm
250 030 100 090 100 mm

250 030 710 090 710 mm

Nr. kat. Ø
250 070 063 000 63 mm
250 070 080 000 80 mm
250 070 100 000 100 mm

250 070 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 250 063 000 63 mm
250 250 080 000 80 mm
250 250 100 000 100 mm

250 250 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 060 063 000 63 mm
250 060 080 000 80 mm
250 060 100 000 100 mm

250 060 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø1 Ø2

250 150 080 080 80 mm 80 mm
250 150 100 063 100 mm 63 mm
250 150 100 100 100 mm 100 mm

250 150 710 500 710 mm 500 mm

Ø1
Ø1

Ø1

Ø2
Ø2

Ø2

Pokrywa do kształtek Klapa zamykająca, napędzana silnikiem

Nr. kat. Ø
250 260 063 000 63 mm
250 260 080 000 80 mm
250 260 100 000 100 mm

250 260 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 320 080 000 80 mm
250 320 100 000 100 mm
250 320 125 000 125 mm

250 320 630 000 630 mm
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Zestawienie

Kratownica do orurowania REG 1 Kratownica do orurowania REG 3

Klapy odcinające, szczelnie zamykane Klapy regulacyjne

Klapy zwrotne

Wyrzutnie dachowe

Króćce z kołnierzem

Króćce wylotowe z kratką zabezpieczającą

Deflektory

Pierścienie kołnierzowe

Nr. kat. Szerokość x 
Wysokość

250 550 425 075 425 x 75 mm
250 550 425 125 425 x 125 mm
250 550 425 225 425 x 225 mm

250 550 1025 225 1.025 x 225 mm

Nr. kat. Szerokość x 
Wysokość

250 560 425 075 425 x 75 mm
250 560 425 125 425 x 125 mm
250 560 425 225 425 x 225 mm

250 560 1025 225 1.025 x 225 mm

Nr. kat. Ø
250 300 100 000 100 mm
250 300 112 000 112 mm
250 300 125 000 125 mm

250 300 630 000 630 mm

Nr. kat. Ø
250 370 080 000 80 mm
250 370 100 000 100 mm
250 370 125 000 125 mm

250 370 315 000 315 mm

Nr. kat. Ø
250 430 100 000 100 mm
250 430 112 000 112 mm
250 430 125 000 125 mm

250 430 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 500 063 000 63 mm
250 500 080 000 80 mm
250 500 100 000 100 mm

250 500 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 400 080 000 80 mm
250 400 100 000 100 mm
250 400 112 000 112 mm

250 400 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 470 100 000 100 mm
250 470 125 000 125 mm
250 470 140 000 140 mm

250 470 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 530 080 000 80 mm
250 530 100 000 100 mm
250 530 112 000 112 mm

250 530 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 310 063 000 63 mm
250 310 080 000 80 mm
250 310 100 000 100 mm

250 310 630 000 630 mm
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Zestawienie

Kratownica do orurowania REG 4 Orurowanie do systemów recyrkulacyjnych

Tłumiki szumów

Obejmy do rur

Przewody elastyczne Wieszaki trapezowe

Wysięgniki ścienne

Tuleje do omurowania

Nr. kat. Szerokość x 
Wysokość

250 570 425 075 425 x 75 mm
250 570 425 125 425 x 125 mm
250 570 425 225 425 x 225 mm

250 570 1025 225 1.025 x 225 mm

Nr. kat. Ø1

250 600 080 030 80 mm
250 600 080 060 80 mm
250 600 080 090 80 mm

250 600 630 120 630 mm

Nr. kat. Ø
250 820 080 000 80 mm
250 820 100 000 100 mm
250 820 112 000 112 mm

250 820 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 975 063 63 mm
250 975 080 80 mm
250 975 100 100 mm

250 975 315 315 mm

Nr. kat.
250 920 010 000

Nr. kat. Długość
250 900 030 000 300 mm
250 900 040 000 400 mm
250 900 050 000 500 mm

250 900 100 000 1.000 mm

Nr. kat. Ø1

250 830 080 000 80 mm
250 830 100 000 100 mm
250 830 125 000 125 mm

250 830 710 000 710 mm

Nr. kat. Ø
250 840 250 000 250 mm
250 840 355 000 355 mm
250 840 450 000 450 mm

250 840 710 000 710 mm
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Ochrona oczu

Ochrona przed światłem słonecznym

Przy pracy na wolnym powietrzu musimy chronić oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym zarów-
no w świetle powodującym olśnienie, jak i w świetle odbitym. Zaleca się noszenie okularów z przyd-
ymionymi szkłami poliwęglanowymi lub ze szkłami lustrzanymi. Te ostatnie zaleca się do stosowania 
zarówno na wolnym powietrzu, jak i pomieszczeniach zamkniętych. Zmniejszają one ryzyko oślepienia 
jednocześnie redukując natężenie promieniowania.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przy mechanicznej obróbce metali lub podobnych czynnościach latające cząsteczki mogą uszkodzić 
oczy. Zaleca się noszenie okularów poliwęglanowych z przeźroczystymi szkłami. Niezależnie od war-
unków temperaturowych i wilgotnościowych należy używać czystych okularów, bez nalotów.

Ochrona przy spawaniu gazowym

Powstające podczas spawania gazowego promieniowanie UV oraz podczerwone jest jednakowo szkod-
liwe dla oczu, podobnie jak drobne iskry, które rozpryskują się w czasie spawania. Zaleca się stosowanie 
okularów o stopniu ochrony z zakresu 3 do 7 w zależności od rodzaju spawania. Są one dostępne jako 
poliwęglanowe okulary ochronne lub jako szkła ochronne do oprawek okularowych.

Ochrona przy spawaniu elektrycznym

Promieniowanie UV oraz podczerwone powstające podczas spawania elektrycznego może 
zarówno oczy jak i skórę trwale i ciężko uszkodzić. Wysoka intensywność światła może 
prowadzić do krótkotrwałego uszkodzenia, tzw. „naświetlenia” oczu. Przy takich czynnościach 
dopuszczalna jest jedynie pełna ochrona twarzy z filtrem o stopniu ochrony z zakresu 9 do 13 
(EN 175). Najbardziej odpowiednie są przyłbice spawalnicze z automatycznym ściemnianiem.
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Przyłbice spawalnicze
KEMPER autodark®

Oko stanowi integralną część ludz-
kiego systemu percepcji. Dlatego też 
niezbędnym jest zapewnienie optymalnej 
ochrony stanowiska spawalniczego, gdzie 
w trakcie procesu spawania powstaje 
silne pole niebezpiecznych promieni, 
mogących uszkodzić narząd wzroku. au-
todark® przyłbice spawalnicze zapewniają 
optymalną ochronę narządu wzroku.

Za pomocą automatycznie 
zaciemniającego się filtra oko jest skutecz-
nie chronione przed promieniami ultrafi-
oletowymi oraz podczerwonymi. Odpo-
wiednia konstrukcja przyłbicy zapewnia 
stałą ochronę przed wysoką temperaturą, 
iskrami i odpryskami spawalniczymi.

W przeciwieństwie do większości kon-
wencjonalnych szyb ochronnych ze 
stałym trwałym stopniem zaciemniania, 
zaciemnianie następuje tylko w czasie 
prowadzenia prac spawalniczych. Filtr 
pozostaje przeźroczysty, podczas przerwy 
w spawaniu. W momencie rozpoczęcia 
spawania następuje automatyczna iden-
tyfikacja niebezpiecznych promieni i za-
czyna się zaciemnianie. Po zakończeniu 
prac spawalniczych filtr automatycznie się 
rozjaśnia. Wszystkie elementy służące 
do regulacji umieszczone są na zewnątrz 
przyłbicy, co znacznie ułatwia obsługę.

Przyłbice spawalnicze autodark® 
zapewniają wysoki komfort w trakcie wyk-
onywania prac spawalniczych, nadają się 
doskonale do wykorzystania przez osoby 
noszące okulary i dopasowują się do 
naturalnego kształtu głowy, są gwarantem 
bezpieczeństwa. Stosowanie przyłbic daje 
dobrą widoczność w trakcie spawania a 
przy tym ręce pozostają wolne.

Inwestując w przyłbice autodark® KEM-
PER chronisz zdrowie swojego pracow-
nika a przy tym zwiększasz wydajność i 
efektywność jego pracy.

Produkty KEMPER autodark® spełniają 
wszystkie wymagane normy.
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autodark® - filtr ochronny
KEMPER stosuje w swoich przyłbicach spawalniczych auto-
dark® wyłącznie produkty najwyższej jakości oparte o technikę 
ciekłego kryształu. Gwarantuje to szybki czas zaciemniania już 
od 0,00008 sekundy.

Pole widzenia filtra autodark®, wynoszące 95 x 47 mm, jest o 
ok. 41 % większe, niż w większości innych filtrów. Wbudowane 
baterie słoneczne zapewniają bezobsługową, kilkuletnią pracę. 
Konwencjonalne baterie są niepotrzebne.

Przyłbica
Najnowsza przyłbica spawalnicza jest lekka, co zwiększa 
komfort w trakcie jej noszenia, zapewnia niezawodną i stałą 
ochronę przed iskrami, odpryskami spawalniczymi oraz wysoką 
temperaturą.

Materiał z jakiego zrobiona jest przyłbica spawalnicza autodark® 
chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym,jest również 
odporna na wstrząsy, co gwarantuje długą żywotność zarówno 
przyłbicy jak i filtra.

Zastosowanie zewnętrznych szybek ochronnych to optymalna 
ochrona wrażliwego na iskry i odpryski spawalnicze filtra.

Mocowanie na głowę
Mocowanie na głowę przyłbicy spawalniczej autodark® dosko-
nale dopasowuje się do naturalnego kształtu głowy. Dodatkowo 
jest wyposażone w wymienialną taśmę ochronną z dziurkowan-
ego tworzywa, która pełni funkcję chłonną w trakcie spawania.

Przyłbice spawalnicze
KEMPER autodark®
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Moduł sterowania dla autodark® 750

1 Funkcja Shade
Pokrętło do regulacji stopnia ochrony w zakresie od 9 DIN - do 
13 DIN umożliwiające zastosowanie w różnych procesach. 
Poprzez wbudowany mikrosterownik zaciemnianie kasety 
następuje ostatecznie digitalowo co wpływa na dokładniejsze 
funkcjonowanie w porównaniu z obecnymi przyłbicami spawal-
niczymi sterowanych analogowo.

2 Delay
Pokrętło do regulowania czasu rozjaśniania kasety po 
zakończeniu spawania.

3 Sensitivity (tylko dla modelu autodark® 750)
Regulacja czujności kasety na zewnętrzne promieniowanie. 
Kaseta filtracyjna reaguje już przy minimalnym natężeniu promi-
eniowania w miejscu spawania.

4 Automatyczna blokada funkcji samozaciemniania (tylko 
dla modelu autodark® 750)
Umożliwia ona prowadzenie prac szlifierskich bez konieczności 
zdejmowania przyłbicy. W momencie rozpoczęcia prac szlifiers-
kich, funkcja automatycznego zaciemniania nie uaktywnia się 
- opcja ta znacznie ułatwia pracę, a ręce pozostają wolne.

spawanie elektrodąMIG / MAG WIG / TIG

Przyłbice spawalnicze
KEMPER autodark®
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KEMPER autodark®

KEMPER autodark® 450
Przyłbice spawalnicze bez kasety filtrującej autodark® z możliwością zastosowania szkieł 
pasywnych.
Nr. kat. Opis €
74 800 450 Przyłbica spawalnicza z regulowanym mocowaniem, bez filtra

38,00

KEMPER autodark® 550
Przyłbice spawalnicze z baterią słoneczną, nie wymagające konwencjonalnych baterii, 
stały stopień ochrony 11, specjalnej wielkości pole widzenia 95 x 47 mm.

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0005 sek. Czas rozjaśniania 0,4 sek.
Stopień jasności DIN 3 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 11 Ciężar  505 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja  2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14 Kolor czarny

Nr. kat. Opis €
74 800 550 KEMPER autodark® 550, kompletna przyłbica wraz z kasetą 

filtracyjną i mocowaniem na głowę 169,00

KEMPER autodark® 650
Giętkie przyłbice spawalnicze ze zmiennym stopniem ochrony (Shade) i czasem rozja-
śniania (Delay). Przyłbice spawalnicze z baterią słoneczną, nie wymagające konwencjo-
nalnych baterii, stopień ochrony 9 - 13, specjalnej wielkości pole widzenia 95 x 47 mm.

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0001 sek. Czas rozjaśniania 0,2 - 0,8 sek.
Stopień jasności DIN 4 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 9 - 13 Ciężar 548 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja 2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14 Kolor niebieski

Nr. kat. Opis €
74 800 650 KEMPER autodark® 650, kompletna przyłbica wraz z kasetą 

filtracyjną i mocowaniem na głowę 229,00

KEMPER autodark® 750
Przyłbice spawalnicze ze zmiennym stopniem ochrony, czasem rozjaśniania i możli-
wością ustawienia wrażliwości czujników (Sensitivity). Przyłbice spawalnicze z baterią 
słoneczną, nie wymagające konwencjonalnych baterii, stopień ochrony 9 - 13, specjalnej 
wielkości pole widzenia 95 x 47 mm.

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0001 sek. Czas rozjaśniania 0,2 - 0,8 sek.
Stopień jasności DIN 4 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 9 - 13 Ciężar 549 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja 2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14 Kolor srebrny

Nr. kat. Opis €
74 800 750 KEMPER autodark® 750, kompletna przyłbica wraz z kasetą 

filtracyjną i mocowaniem na głowę 259,00
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KEMPER autodark® - części zamienne

Wewnętrzne szyby ochronne
Dla KEMPER autodark® 450 / 550 / 650 / 750 w celu ochrony spawalniczego czujnika op-
tycznego przed brudem, kurzem oraz zarysowaniami. Zastosowanie szybek ochronnych 
DIN 2 podnosi stopień ochrony układu optycznego. Nadaje się głównie
dla przyłbicy spawalniczej KEMPER autodark® 550.
Nr. kat. Opis €
70 800 560 Wielkośc 107 x 51 x 1 mm, N 0, Opakowanie 10 szt. 10,10
70 800 562 107 x 51 x 1 mm, N 2, opakowanie 10 szt. 25,10

Zewnętrzne szyby ochronne
Dla KEMPER autodark® 450 / 550 / 650 / 750 w celu ochrony spawalniczego czujnika 
optycznego przed odpryskami spawalniczymi, iskrami, brudem, oraz zarysowaniami.
Nr. kat. Opis €
70 874 005 Wielkośc 90 x 110 x 1 mm, DIN 0, Opakowanie 10 szt. 10,10
70 874 011 Wielkośc 90 x 110 x 2 mm, zgodnie z normą DINplus, Opakowanie 10 szt. 14,60

Kaptur spawalniczy
W celu ochrony głowy przed zimnem, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Składa ię z 
przepuszczającego powietrze, miękkiego i ognioodpornego materiału. apinanie na rzepy 
zapewnia odpowiednią pozycję kasku na głowie.
Nr. kat. Opis €
70 800 583 Typ A, bawełna 16,20
70 800 584 Typ B, dodatkowo podszyty bawełną (dla użycia w niskiej temperaturze) 26,20

Ochraniacz na kark i szyję
W celu ochrony karku przed odpryskami spawalniczymi, iskrami oraz ciepłem. Wykonany 
ze skóry odpornej na działanie ognia. Łatwy w zastosowaniu.
Nr. kat. Opis €
70 800 585 Ochraniacz na szyję 22,80
70 800 586 Ochraniacz na kark wraz z kapturem 49,00

Taśma ochronna
Z dziurkowanego tworzywa sztucznego, specjalnie chłonna.
W opakowaniu 10 szt.
Nr. kat. Opis €
70 800 588 Taśma ochronna z mikrofazy, 100 % Poliester 12,60
70 800 582 Taśma ochronna (bawełna) 25,60

KEMPER autodark® -spawalnicze filtry ochronne
Filtry ochronne z baterią słoneczną, nie wymagające konwencjonalnych baterii, specjalnej 
wielkości pole widzenia (95 x 47 mm), wymiary wewnętrzne 110 x 90 mm (Euro - Norm).
Nr. kat. Opis €
74 800 500 Kaseta filtrująca dla autodark® 550, stały stopień ochrony N 11 147,00
74 800 600 Kaseta filtrująca dla autodark® 650, stały stopień ochrony N 9-13 198,00
74 800 700 Kaseta filtrująca dla autodark® 750, stały stopień ochrony N 9-13 229,00
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Szkła (filtry) pasywne

Spawalnicze szkła ochronne, 90 x 110
Normy Opakowanie 10 szt.

Nr. kat.
€ Karton 100 szt.

Nr. kat.
€

70 850 003 14,80 70 850 103 148,00
DIN 4 70 850 004 14,80 70 850 104 148,00
DIN 5 70 850 005 14,80 70 850 105 148,00
DIN 6 70 850 006 14,80 70 850 106 148,00
DIN 7 70 850 007 14,80 70 850 107 148,00
DIN 8 70 850 008 14,80 70 850 108 148,00
DIN 9 70 850 009 14,80 70 850 109 148,00
DIN 10 70 850 010 14,80 70 850 110 148,00
DIN 11 70 850 011 14,80 70 850 111 148,00
DIN 12 70 850 012 14,80 70 850 112 148,00
DIN 13 70 850 013 14,80 70 850 113 148,00
DIN 14 70 850 014 14,80 70 850 114 148,00

Spawalnicze szkła ochronne, złoty połysk, 90 x 110
Normy Opakowanie 10 szt.

Nr. kat.
€ Karton 100 szt.

Nr. kat.
€

DIN 5 70 860 005 40,70 70 860 105 407,00
DIN 6 70 860 006 40,70 70 860 106 407,00
DIN 7 70 860 007 40,70 70 860 107 407,00
DIN 8 70 860 008 40,70 70 860 108 407,00
DIN 9 70 860 009 40,70 70 860 109 407,00
DIN 10 70 860 010 40,70 70 860 110 407,00
DIN 11 70 860 011 40,70 70 860 111 407,00
DIN 12 70 860 012 40,70 70 860 112 407,00
DIN 13 70 860 013 40,70 70 860 113 407,00
DIN 14 70 860 014 40,70 70 860 114 407,00

Szybki osłonowe / szkiełka osłonowe

Szybki osłonowe, grubość 2 mm
Wielkość Opakowanie 10 szt.

Nr. kat.
€ Karton 100 szt.

Nr. kat.
€

90 x 110 mm 70 870 001 2,00 70 870 101 20,00
85 x 110 mm 70 870 002 2,00 70 870 102 20,00
51 x 108 mm 70 870 004 2,00 70 870 104 20,00

Szybki osłonowe, szkło mineralne
Wielkość Opakowanie 10 szt.

Nr. kat.
€ Karton 100 szt.

Nr. kat.
€

90 x 110 mm 70 871 001 7,20 70 871 101 72,00
51 x 108 mm 70 871 004 7,20 70 871 104 72,00

1.000 godzin, szkło - bezbarwne, CR 39, 1,5 mm
Wielkość Opakowanie 10 szt.

Nr. kat.
€ Karton 100 szt.

Nr. kat.
€

90 x 110 mm 70 872 001 10,10 70 872 101 101,00
85 x 110 mm 70 872 002 10,10 70 872 102 101,00
51 x 108 mm 70 872 004 7,50 70 872 104 75,00
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KEMPER autodark® 550 ochronny filtr spawalniczy
z baterią słoneczną, nie wymagający konwencjonalnych baterii.
Kaseta 90 x 110 mm, pole widzenia 95 x 47 mm

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0005 sek. Czas rozjaśniania 0,4 sek.
Stopień jasności DIN 3 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 11 Ciężar 98 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja 2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14

Nr. kat. Opis €
74 800 500 Kaseta filtrująca dla KEMPER autodark® 550, stały stopień ochrony N 11 147,00

KEMPER autodark® 650 ochronny filtr spawalniczy
z baterią słoneczną, nie wymagający konwencjonalnych baterii.
Kaseta 90 x 110 mm, pole widzenia 95 x 47 mm

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0001 sek. Czas rozjaśniania 0,2 - 0,8 sek.
Stopień jasności DIN 4 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 9 - 13 Ciężar 123 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja 2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14

Nr. kat. Opis €
74 800 600 Kaseta filtrująca dla KEMPER autodark® 650, stały stopień ochrony N 9-13 198,00

KEMPER autodark® 750 ochronny filtr spawalniczy
z baterią słoneczną, nie wymagający konwencjonalnych baterii.
Kaseta 90 x 110 mm, pole widzenia 95 x 47 mm

Dane techniczne
Czas włączania (23 °C) 0,0001 sek. Czas rozjaśniania 0,2 - 0,8 sek.
Stopień jasności DIN 4 Klasa optyczna 1/1/1
Stopień przyciemniania DIN 9 - 13 Ciężar 124 g
Stała ochrona przed UV DIN 15 Gwarancja 2 lata
Stała ochrona przed IR DIN 14

Nr. kat. Opis €
74 800 700 Kaseta filtrująca dla KEMPER autodark® 750, stały stopień ochrony N 9-13 229,00

Aktywne filtry ochronne

Zewnętrzne i wewnętrzne szybki osłonowe do autodark® firmy KEMPER i innych 
wyrobów
Wielkość Opakowanie 10 

szt.
Nr. kat.

€ Karton 100 szt.
Nr. kat.

€

1 x 51 x 108 mm 70 874 001 10,10 70 874 101 101,00
1 x 100 x 110 mm 70 874 002 10,10 70 874 102 101,00
1 x 86 x 110 mm 70 874 003 10,10 70 874 103 101,00
1 x 107 x 51 mm 70 800 560 10,10 70 800 563 101,00
1 x 90 x 110 mm 70 874 005 10,10 70 874 105 101,00
2 x 90 x 110 mm 70 874 011 14,60 70 874 111 146,00
1 x 100 x 120 mm 70 800 570 10,10 70 800 573 101,00
1 x 97 x 110 mm 70 874 007 10,10 70 874 107 101,00
1 x 42 x 90 mm 70 874 008 10,10 70 874 108 101,00
1 x 54 x 104 mm 70 874 009 10,10 70 874 109 101,00
1 x 96 x 160 mm 70 874 010 10,10 70 874 110 101,00
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Nowy KEMPER autoflow XP® zapewnia optymalną ochronne dróg oddechowych w najwyższym komforcie i doskonałym wyko-
naniu podczas prac szlifiersko – spawalniczych, a także malarskich. System charakteryzuje się pełną niezależnością i zapew-
nia absolutną swobodę ruchu. Wyposażony w akumulator i system nawiewowy z dmuchawą, wytwarza w masce spywalniczej 
nadciśnienie co uniemożliwia wtargnięcie do maski spawalniczej szkodliwych substancji. Jednocześnie zasysane powietrze jest 
filtrowane przez specjalny wielowarstwowy filtr osiągający 99,8 % skuteczność oczyszczania.

KEMPER autoflow XP® fascynuje lekkością zachowując swoją solidną budową. Element dmuchawy jest umieszczony na wygod-
nym do noszenia, przylegającym do bioder pasie zapewniającym swobodne poruszanie się nawet w najbardziej ograniczających 
ruch pomieszczeniach. Nie wywołująca zmęczenia eksploatacja systemu, zapewnia wygodną i efektywną pracę.

KEMPER autoflow XP® pracuje w czterech głównych obszarach effektywności.: 150, 170, 190 oraz 210 l/min. Dmuchawa składa się 
z bezszczotkowego motoru napędzanego prądem stałym, ktore-
go budowa wydłuża trzykrotnie jego żywotność eksploatacyjną 
w porównaniu z konwencjonalnymi dmuchawami.

Filtr wstępny urządzenia wydłuża żywotność 
filtra głównego obniżając wyraźnie kosz-
ty związane z eksploatacją, zachowując 
jednocześnie stałą wysoką wydajność 
zasysania.

Przed filtrem wstępnym znajduje się 
zabezpieczenie przed iskrami w postaci 
tkaniny plecionej ze stali stopowej w celu 
ograniczenia do minimum możliwości 
wystąpienia zapalenia filtra.

Zintegrowany filtr główny z najwyższą 
skutecznością oczyszcza zasysane powie-
trze zapewniając użytkownikowi komfortowe 
warunki pracy.

KEMPER autoflow XP® – komfortowy i wysoko wydajny
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Sterowanie:
Panel sterowania dostarcza w każdym momencie użytkownikowi informacji 
używającemu KEMPER autoflow XP® o stanie nasycenia filtra, stanie akumulatora i ilości 
zasysanego powietrza. Jednostka nawiewna jest obsługiwana przez dwa przyciski funk-
cyjne znajdujące sie na przejrzystym panelu obsługowym.

· ON / + : włączanie urządzenia oraz aktywacja zasysania większej ilości powietrza

· OFF / - : wyłączanie urządzenia oraz deaktywacja zasysania większej ilości powietrza

Jakość:
KEMPER autoflow XP® jest dostarczane w solidnym, wygodnym, wysokiej jakości 
i odpowiednim do przenoszenia i transportu opakowaniu co umożliwia niezawodne 
użytkowanie. Dodatkowe wyposażenie w kofer transportowy zapewnia optymalny 
transport i bezproblemowe przechowywanie. Gwarantuje wystarczająco dużo miejsca na 
dodatkowe wyposażenie i ewentualny transport z miejsca na miejsce całego kompletu.

Wykonanie:
KEMPER autoflow XP® jest wykorzystywany do wszelkiego rodzaju prac szlifiers-
ko - spawalniczych i jest do nabycia zarówno z maską ochronną, jak i z przyłbicą 
spawalniczą KEMPER autodark® 750. Obie dają się łatwo dopasować do wielkości i 
kształtu głowy stąd ich duża wygoda w noszeniu podczas wykonywanych prac.

W komplecie dostawy:

· KEMPER autoflow XP®

· maska ochronna KEMPER lub przyłbica spawalnicza KEMPER autodark® 750
· pas do noszenia
· waż powietrzny
· ładowarka
· instrukcja obsługi
· kofer transportowy

Korzyści KEMPER autoflow XP®:

· nieznaczna waga
· spójna budowa
· wygodny pas przenośny
· łatwa obsługa
· akustyczne ostrzeganie
· możliwość pracy w ograniczo-
nych

  przestrzeniach
· bezszczotkowy motor na prąd stały
· efektywność separacji 99,8 %
· automatyczna kontrola ilości powietrza
  nawiewowego
· łatwe dopasowanie części nagłowia do 
różnych ich wielkości

KEMPER autoflow XP® z przyłbicą 
spawalniczą autodark® 750

KEMPER autoflow XP® z 
maską ochronną
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Doprowadzenie świeżego powietrza
Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu, jak również w miejscach o podwyższonym 
stężeniu substancji szkodliwych lub niskim zaopatrzeniu w tlen, nieodzowne jest dostar-
czanie świeżego powietrza. System nawiewowy KEMPER freshflow® można podłączyć 
za pomocą błyskawicznego zamknięcia do centralnego systemu dostarczania powietrza 
lub kompresora. Przez automatyczny regulator ciśnienia przepływa strumień świeżego 
powietrza, następnie we wnętrzu przyłbicy wytwarzane jest ciśnienie. Wtargnięcie 
szkodliwych substancji w obręb oddechu pracownika jest niemożliwe, a użytkownik ma 
zagwarantowany dopływ świeżego powietrza.

Bezpieczeństwo
System nawiewowy KEMPER freshflow® zaopatrzony jest w regulator ciśnienia, dzięki 
czemu przy wahaniach użytkownik ma stale zapewnione świeże powietrze. Nawet przy 
wahaniach sprężonego powietrza gwarantowane jest stałe zaopatrzenie w odpowiednią 
ilość powietrza do oddychania. System nawiewowy KEMPER freshflow® może być 
używany również przez 2 osoby.

Komfort w noszeniu
Jednostka filtrująca jest tak skonstruowana, że podczas noszenia jest prawie nieodczu-
walna. Jednostkę filtrującą zakłada się ciasno, co ułatwia przemieszczanie się po niewie-
lkiej powierzchni, komfort pracy poprawia też pasek, na którym umieszcza się jednostkę 
filtrującą. Tak, więc stosując system KEMPER freshflow® można pracować przez cały 
dzień bez zbędnego obciążenia i zmęczenia.

Warianty wyposażenia
Zarówno system nawiewowy firmy KEMPER freshflow® jak i system nawiewowy KEM-
PER autoflow XP® można stosować w połączeniu z najnowszym i najlepszym modelem 
przyłbicy spawalniczej KEMPER autodark® 750. Filtr ochronny przyłbicy spawalniczej 
KEMPER autodark® 750 posiada zmienny stopień ochrony (9 - 13 N) oraz możliwość 
regulacji czasu rozjaśniania i stopnia wrażliwości czujników. Użytkownik jest więc opty-
malnie chroniony przed szkodliwym promieniowaniem. Model przyłbicy spawalniczej 
KEMPER autodark® 750 jest dodatkowo wyposażony w moduł szlifowania, który można 
uaktywniać w zależności od warunków pracy.

KEMPER freshflow® - system nawiewowy
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Dobór modelu do warunków pracy

System nawiewowy KEMPER autoflow XP® w połączeniu z
przyłbicą spawalniczą KEMPER autodark® 750
Przenośna jednostka wentylacyjna wraz z płaską baterią w zestawie z przyłbicą spawalniczą 
autodark® 750, nadającą się zarówno do spawania jak i szlifowania. Przyłbica spawalnicza 
autodark® 750 posiada regulację stopnia zaciemnienia,
możliwość ustawienia czasu rozjaśniania oraz wrażliwości czujników i moduł szlifowania.

Dane techniczne autoflow XP® Dane techniczne autodark®

Moc nawiewu: 150 - 210 l/min. Czas włączania (23 °C): 0,0001 sek.
Ciężar: 990 g Stopień jasności: DIN 4
Akku - czas pracy: 7 - 14 godz.* Stopień przyciemniania: DIN 9 - 13

Nr. kat. Opis €
70 830 750 XP System nawiewowy autoflow® Jednostka nawiewowa wraz z przyłbicą 

spawalniczą, wężem, ładowarką, akumulatorem, paskiem i walizką 1.052,00
* W zależności od stopnia zanieczyszczenia filtra, jak również indywidualnego nastawienia ilości powietrza.

System nawiewowy KEMPER autoflow XP® wraz z maską ochronną
Przenośna jednostka wentylacyjna wraz z płaską baterią w
połączeniu z maska ochronną dla różnego rodzaju zastosowań.

Dane techniczne autoflow XP®

Moc nawiewu: 150 - 210 l/min.
Ciężar 990 g
Akku - czas pracy: 7 - 14 godz.*

Nr. kat. Opis €
70 830 350 XP System nawiewowy autoflow® Jednostka nawiewowa wraz z maską 

ochronną, wężem, ładowarką, akumulatorem, paskiem i walizką. 861,20
* W zależności od stopnia zanieczyszczenia filtra, jak również indywidualnego nastawienia ilości powietrza.

System nawiewowy KEMPER fresflow® w połączeniu z przyłbicą
spawalniczą KEMPER autodark® 750
Przenośny system podłączenia świeżego powietrza wraz z płaską baterią w zestawie i 
przyłbicą spawalniczą autodark® 750, nadającą się zarówno do spawania jak i szlifowania. 
Przyłbica spawalnicza autodark® 750 posiada regulację stopnia zaciemniania, możliwość usta-
wienia czasu rozjaśniania oraz wrażliwości czujników i moduł szlifowania.

Dane techniczne freshflow® Dane techniczne autodark®

Moc nawiewu: 160 l/min. Czas włączania (23 °C): 0,0001 sek.
Ciężar: 250 g Stopień jasności: DIN 4
Podłączenie sprężonego powie-
trza:

3 - 10 bar Stopień przyciemniania: DIN 9 - 13

Nr. kat. Opis €
70 840 750 System nawiewowy freshflow® Jednostka filtracyjna wraz z przyłbicą 

spawalniczą, wężem, paskiem i walizką. 855,70

System KEMPER freshflow® wraz z maską ochronną
Przenośny system podłączenia świeżego powietrza wraz z maską ochronną dla różnorodnych 
zastosowań w środowisku o wysokim stężeniu substancji szkodliwych lub zbyt niskiej 
zawartości tlenu.

Dane techniczne freshflow®

Moc nawiewu: 160 l/min.
Ciężar: 250 g
Podłączenie sprężonego powie-
trza:

3 - 10 bar

Nr. kat. Opis €
70 840 350 System nawiewowy freshflow® Jednostka filtracyjna wraz z maską 

ochronną, wężem, paskiem i walizką. 597,60
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Filtr zamienny
Nr. kat. Opis €
70 880 100 Filtr zamienny 33,70

Wyposażenie i części zamienne

Nr. kat. 70 880 100

Maty filtra wstępnego
Nr. kat. Opis €
70 880 110 Maty filtra wstępnego 29,30

Nr. kat. 70 880 110

Tkanina ochronna iskrochronowa
Nr. kat. Opis €
70 880 120 Tkanina ochronna iskrochronowa 10,80

Filtr z węgla aktywnego
Nr. kat. Opis €
70 880 130 Filtr z węgla aktywnego (10 szt.) 59,80

Akumulator
Nr. kat. Opis €
70 880 140 Akumulator dodatkowy lub zamienny 195,10

Nr. kat. 70 880 120

Nr. kat. 70 880 130

Nr. kat. 70 880 150

Nr. kat. 70 880 140

Ładowarka
Nr. kat. Opis €
70 880 150 Ładowarka, 230 V 87,10
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Wyposażenie i części zamienne do KEMPER freshflow®

Nr. kat. Opis €
70 820 01 Oczyszczacz sprężonego powietrza 455,80
70 820 02 Filtr główny do oczyszczacza 103,10
70 810 06 Wąż do połączenia przyłbicy i jednostki nawiewowej 50,80

Wyposażenie i części zamienne do przyłbic spawalniczych
Nr. kat. Opis €
70 874 005 Wielkośc 90 x 110 x 1 mm, DIN 0, Opakowanie 10 szt. 10,10
70 800 560 Wielkośc 107 x 51 x 1 mm, N 0, Opakowanie 10 szt. 10,10
70 830 06 Szybka zamienna do masek ochronnych 43,10
70 830 05 Folia do masek ochronnych, 10 szt. 35,80
70 800 589 Opaska p. potna (bawełna), opakowanie 10 szt. 27,40
70 830 04 Zestaw uszczelnień do autodark® 750 42,50
70 830 07 Zestaw uszczelnień do maski ochronnej 25,70

Do wygodnego transportu i bezpiecznego przechowywania
Zarówno system firmy KEMPER autoflow XP® jak i system freshflow® są dostarczane w 
wygodnej walizce z mocnego tworzywa. Dzięki temu zarówno jednostkę nawiewową jak 
i przyłbicę spawalniczą można bezpiecznie przechowywać i transportować. Pojedyncze 
walizki można ze sobą łączyć za pomocą systemu zatrzasków.

Walizki można oczywiście zamówić osobno w firmie KEMPER.
Niestandardowe życzenia, np. dotyczące wymiarów realizujemy na zamówienie.
Nr. kat. Opis €
70 830 08 Walizka z tworzywa sztucznego, Kolor: szary Wymiary: 281 x 360 x 272 

mm 101,40

Nr. kat. 70 880 160

Nr. kat. 70 820 01

Wyposażenie i części zamienne

Pas
Nr. kat. Opis €
70 880 160 Pas do mocowania jednostki nawiewowej 82,70

Nr. kat. 70 874 005
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Formularz zamówienia faksowego

KEMPER - nr faksu: +49 (0)2564/68-120

Informacje

Zamawiający

Nr klienta:  ....................................................

Ulica: ....................................................

Pan / Pani:  ....................................................

Faks:  ....................................................

Firma: .......................................................

Kod, miejscowość: ..................................

Telefon:  .......................................................

e-mail: .......................................................

Proszę skorzystać z tej strony jako wzorca do kopiowania!

Zamawiamy, zgodnie z Waszymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz płatności.

Miejscowość, data Podpis

 Proszę mi dosłać następujące katalogi:
	  KEMPER Katalog produktów

 Mam jeszcze pytania, proszę do mnie zadzwonić.

 Proszę o ustalenie terminu spotkania z waszym przedstawicielem.

Nr
katalogowy

Ilość Wykonanie Cena jedn.
w €

Wartość
w €
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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

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 858 27 00, fax +48 74 858 27 01

eltech@eltech.com.pl, www.eltech.com.pl
Oddziały: Bielsko Biała, Ciechanów, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, 
Kraków, Legnica, Łódź, Płock, Poznań, Rzeszów, Siedlce, Stalowa 

Wola, Szczecin, Wrocław




