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M-1000 EASY

Mobilne urz dzenie  ltracyjne 
do py ów suchych w procesach:
•  SPAWANIA
•  SZLIFOWANIA
•  CI CIA
•  PRZESYPYWANIA   i wielu innych...

Wydajno  1000 m3/h

Rami  samono ne 160

Zasi g ramienia 2 lub 3m

Kompaktowy wk ad  ltracyjny

apacz iskier
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M-1000 EASY

 Filtr M-1000 EASY przeznaczony jest do odci gu i oczysz-
czania lotnych zanieczyszcze  powietrza ze szczególnym 
uwzgl dnieniem dymów spawalniczych. Urz dzenie jest prze-
znaczone do prac dora nych, gdzie nie wymagana jest sta a 
praca odci gu.  
 Standardowy system  ltracji zosta  podzielony na: pierw-
szy stopie  –  ltr metalowy ( apacz iskier) oraz drugi –  ltr 
kompaktowy o klasie  ltracji EU8. Budowa odci gu  ltracyjne-
go pozwala na zastosowanie innych wk adów  ltracyjnych o 
ró nych poziomach oczyszczania. Urz dzenie, w swojej wer-
sji standardowej, nie nadaje si  do oczyszczania powietrza z 
zanieczyszcze  agresywnych chemicznie oraz wybuchowych. 

 Obudowa M-1000 EASY jest spawan  konstrukcj  stalo-
, która jest malowana poliestrowo-epoksydowymi, termicz-

nie utwardzanymi farbami proszkowymi. Urz dzenie jest wy-
posa one w cztery ko a skr tne, co zapewnia pe  mobilno  
na niewielkich przestrzeniach. Typowym wyposa eniem  ltra 
M-1000 EASY jest r kaw tzw. „przewodowy” (przewód ela-
styczny z wewn trzn  konstrukcj  samono ): 
 •  RS-2-160-FLEX (zasi g max 2m) lub 
 •  RS-3-160-FLEX (zasi g max 3m). 
 M-1000 EASY mo e by  te  wykonany w wersji z samono-
nym ramieniem typu RS-2-160 lub RS-3-160.

Wymiary

Zasi g pracy

Zasi g pracy z ramieniem przewodowym 2m

Dane techniczne

Mobilne urz dzenie  ltracyjne M-1000 EASY

H1 [mm] 1038

H2 [mm] 623

H3 [mm] 632

D1 [mm] 160

D2 [mm] 195

d1 [mm] M6

n [-] 6

H (rami  1620EP) [m] 3.05

R (rami  1620EP) [m] 2.10

Wydajno  z ramieniem [m3/h] 1000

Masa (bez ramienia) [kg] 62

Masa (z ramieniem 2m) [kg] 76

Zasilanie [V] / [Hz] 3x400 / 50

Moc silnika [kW] 1.1

Wk ady  ltracyjne:

Wst pny (metalowy) [mm] 596x596x20 G2

Filtr kompaktowy [mm] 592x592x292 EU7

•  Stalowa spawana obudowa
•  Pe na mobilno  – 4 kó ka skr tne
•  Mo liwo  u ycia innych  ltrów do zastosowa  specjalnych, 
       np. kasety z w glem aktywnym do poch aniania oparów 
       rozpuszczalników itp.
•  atwy dost p do wk adów  ltracyjnych
•  apacz iskier
• Wentylator promieniowy o mocy 1,1kW
• Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe
• Wspó praca z ramionami samono nymi: 
 rami  „przewodowe” RS-2-160-FLEX lub RS-3-160-FLEX 
 rami  RS-2-160 lub RS-3-160
• 2-stopniowy system  ltracji:
 1 – metalowy pre  ltr ( apacz iskier)
 2 – wk ad kompaktowy
•  Skuteczno  ltracji EU8
•  Poziom ha asu 78dB(A)

Podstawowe zalety


