
DRAFTMAX

Az alsó és hátsó elszívású
munkaasztal hatékonyan szívja

el a füstöt és a port



HATÉKONYAN SZÍVJAEL  A 

HEGESZTÉSI FÜSTÖT ÉS A 

CSISZOLÁSI PORT?

Mi igen. A hegesztőiskolában vagy

műhelyben a füst és a por megfelelő

elszívása és szűrése jelentősen hozzájárul a

jobb munkakörnyezethez. Akár a hegesztési

füstöt a forrásnál szívja el, akár lalsó vagy

hátsó elszívású munkapadok, elszívó ernyők

vagy általános szellőző- és szűrőrendszer

segítségével, mindig kézben kell tartania a

dolgokat.

A Plymovent 40 éves tapasztalattal

rendelkezik, és a hegesztési füst elszívására

és elvezetésére specializálódott. Kiváló

minőségű rendszereket kínálunk, amelyek

közvetlenül a hegesztő légzési zónájából

távolítják el a hegesztési füstöt és port, és

a nemzetközi irányelveknek megfelelően a

háttérkoncentráció szintjét a törvényes

határértékeken belül tartják.

Minden elszívó és szűrő termékünket a

fémfeldolgozó ipar számára terveztük,

hogy megvédjük a hegesztőket és a

közelben dolgozó embereket. Az eredmény:

jobb munkateljesítmény, nagyobb ter-

melékenység és kevesebb betegség miatti

hiányzás.

A Plymovent DraftMax alsó és hátsó

elszívásúmunkapadja biztonságos

és hatékony munkahely. Ez egy

munkapad és egy elszívó/szűrő rend-

szer kombinációja. A kompakt egység

elhelyezhető a hegesztőfülkében, de

akár egy sarokban is, vagy

csatornahálózathoz csatlakoztath-

ató. Számos alkalmazáshoz, például

hegesztéshez, köszörüléshez és

plazmavágáshoz alkalmas.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az elszívórendszer a füstöt és a port

közvetlenül a hegesztő légzési

zónájából szívja el a munkafelületen

és/vagy az opcionális hátsó

szellőzőpanelen keresztül. A hátsó

elszívó készlet erősen ajánlott, ha

olyan hőforrással dolgozik, mint a

rozsdamentes acél. Ebben az esetben

a gyorsan felszálló hegesztési füstöt

csak a lalsó és hátsó elszívó kom-

binációval lehet hatékonyan elszívni.

A munkafelület alatti háromutas

szikrafogó biztosítja a tűzvédelmet

azáltal, hogy megakadályozza, hogy

a szikrák elérjék a szűrőpatronokat.

A készülék belsejében a szűrés két

ovális szűrőbetéten keresztül történik,

amelyek teljes felülete 52 m2. Ezek

nagy felületet fednek le, ami hosszú

filter élettartamot eredményez. Ez

kevesebb karbantartást jelent, és

csökkenti a teljes üzemeltetési költ-

séget.

Ha a recirkuláció engedélyezett (a

helyi előírásoktól függően), HEPA-

készlet is hozzáadható. A recirkulá-

ció csökkenti a külső levegővel

történő szellőztetés szükségességét.

A drágán fűtött vagy hűtött levegő a

műhelyben marad, így csökkennek

mind az általános és műszaki költ-

ségek, mind a működés környezetre

gyakorolt hatása.

KÖNNYŰ KEZELÉS

A DraftMaxot a felhasználóbarátság

szem előtt tartásával fejlesztették ki.

A szervizelés és karbantartás, mint

például a szűrőcsere és a portálca

kiürítése elölről végezhető.



PLUG & PLAY MODELLEK

■ DraftMax Basic
Ez a készülék könnyű és közepes

hegesztési és csiszolási tevékenységekhez

ajánlott. A nagy szűrőfelületnek köszön-

hetően a szűrő hatékonysága magas, az

üzemeltetési költségek pedig alacsonyak.

■ DraftMax Ultra
Ez a készülék hasonló a DraftMax Basic

készülékhez. Ezenkívül a tisztítás auto-

matikusan elindul, amint a ventilátor kikapc-

sol. Lehetőség van továbbá automatikus

indító/leállító berendezés használatára is,

ami még egyszerűbbé teszi a készülék

kezelését. Ez az egység folyamatosan figyeli

a sűrített levegőt és a nyomáskülönbséget

az optimális elszívás biztosítása érdekében.

RENDSZERSZINTŰ 
MEGOLDÁS

■ DraftMax Eco
Ez a modell rendelkezik beépített szikrafo-

góval, de nem tartalmaz szűrőbetéteket. A

DraftMax Eco alkalmas csatornahálózatba

való bekötésre. Külső ventilátorhoz és

szűrő rendszerhez kell csatlakoztatni,

például a Plymovent SCS vagy MDB szűrő

egységéhez.

Akülönböző opciók kombinációja az Ön igényeinek megfelelően javíthatja a DraftMax
elszívási hatékonyságát. A helyi előírások miatt egyes opciók kötelezőek.
Ajánlásokért és tanácsadásért forduljon a Plymoventhez.

TULAJDONSÁGOK

■ Biztonságos: háromutas
szikrafogó.

■ Hatékony: erőteljes elszívás,
beépített ventilátorral.

■ Hatékony: nagy szűrőfelület és
hosszú filter élettartam.

■ Karbantartásbarát: elölről
végezhető.

■ Felhasználóbarát működés.

■ Alacsony zajszint:

Opciók akár 67 dB(A)-ig.

■ Downdraft és opcionális backdraft 
kit a gyorsan felszálló füstökhöz,
például hegesztési füstökhöz..

KÓD MEGFELELŐSÉG

A DraftMax Basic és Ultra készülékek
az opciós HEPA-készlettel együtt IFA
W3 tanúsítvánnyal rendelkeznek a
DIN EN ISO 15012-1 (2005) európai
szabvány szerint. A W3 hegesztési
füstosztály azt jelenti, hogy a tanúsított
DraftMax egységek a magasan
ötvözött acélok hegesztésénél ke-
letkező, > 30% nikkel- és krómtartalmú
részecskék leválasztására ajánlottak.

Hangcsillapító/kifúvó légcsatorna Movement sensor

Munkahelyi megvilágítás Hátfali elszívó készlet

Oldal panelek

Nem ábrázolt opciók: hátlap, plazmavágó munkarács, kimeneti
csatlakozólemez, hegesztőkábel-érzékelő és pormentesítő készlet.

HEPA kit  Kerék szett Satu rögzítő konzol
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Az Ön meghatalmazott Plymovent forgalmazója:

A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra. 02022016

A PLYMOVENT TELJES KÖRŰ
MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL A

LÉGTISZTÍTÁSHOZ

For over 45 years Plymovent has gained market leading 
experience in the field of air cleaning. We not only have 
extensive knowledge of the extraction and filtration of 
welding fumes and oil mist in metalworking industries, 
we are also specialised in the removal of vehicle exhaust 
fumes.

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett 

levegővel. Olyan termékeket, rendszereket és 

szolgáltatásokat kínálunk, amelyek biztosítják a 

tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteljük a környezetet, és kiváló minőségű 

termékeket szállítunk. Sok év alatt szerzett 

szakértelmünk és az ügyfelek igényei iránti 

őszinte elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy 

pontosan azokat a megoldásokat kínáljuk, 

amelyekre Önnek szüksége van.
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