TBi Industries

TBi Extract

Afzuiginstallatie voor lasrookgassen

Technische gegevens

Voordelen van het systeem
afzuiging van de lasrookgassen door
PDirecte
de lastoorts
ruimte benodigd door de compacte
PBeperkte
vormgeving
PKrachtige luchtturbine
PGeïntegreerde perslucht aansluiting voor reiniging
en herbuikbare filterpatrone
PReinigbare
(stofklasse M)
PMet elke lasmachine te gebruiken
voor gas- en watergekoelde lastoortsen
PGeschikt
PAfstandbediening op de lastoorts mogelijk
W3 voor hoog gelegeerde
PIFA-testcertificaat
metalen

Vermogen
Frequentie
Spanning
Zekering
Beschermklasse
max. afzuigvolume
max. onderdruk
Aanzuigkoppeling
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht
Geluidsniveau
Aantal filters
Filtertype
Filteroppervlakte
Filtermateriaal

Bestelinformatie

Afstandbediening dankzij TBi Extract Module

ꜛ

Met de TBi Extract toortsmodule is het mogelijk,
de afzuigunit direct bij de toorts aan en uit te
schakelen. Met de schakelaar kan de afzuiging
tijdens het lassen kortstondig worden onderbroken,
om poreusiteiten in bij hoeknaden te voorkomen.

1.0 kW
50 Hz
230 V
C16 A
IP 54
200 m³  / h
19.000 Pa
Ø 50 mm
630 x 210 x 590 mm
24 kg
71 dB[A]
1
FP
0.8 m²
H13

Artikel Nr.

Omschrijving

200P101060
200P101061

TBi Extract afzuiginstallatie
Filterpatronen voor afzuiginstallatie

200P101062 *

Uitblaasmodule TBi Extract

200P101063 *

Afzuigslang cpl. 3 m TBi Extract

200P102060 *

Aanzuigkoppeling TBi Extract

369P406000 *

Slangklem 40-60 mm TBi Extract

TBi Lastoorts

zie catalogus TBi Afzuigtoortsen

* Niet bij de leveringsomvang inbegrepen, graag apart bestellen.
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Schematische weergave van de installatie

Bijzonderheden
TBi Extract Module
Bedienen van de TBi Extract
afzuiinstallatie direct via de
afstandbediening op de
afzuigtoorts.
TBi Extract drukmeter
Door het filteren van de lasrook
hechten vaste stoffen zich aan
het filterpatroon. De druk in de
TBi Extract afzuigunit wordt
gemeten en geeft aan wanneer
het filter moet worden gereinigd.

TBi Extract afzuiginstallatie
De TBi Extract afzuiginstallatie , die ook liggend kan worden
gebruikt, is compact, draagbaar, geluidsarm en biedt hoge
prestaties. Ontwikkeld voor het direct aansluiten aan een
TBi afzuigtoorts, worden de lasrookgassen direct aan de
bron afgezogen.
Het duurzame filterpatroon kan manueel in het apparaat
middels perslucht gereinigd worden. Hierdoor worden de
gebruikskosten gereduceerd. De geïntegreerde stof-opvangbak
maakt het mogelijk om eenvoudig en snel het afval te
verwijderen.
De TBi Extract is geschikt voor één afzuigpunt en ideaal voor
rookafzuiging voor alle situaties waarbij flexibiliteit nodig is.
De signalen Start / Stop en gereduceerde afzuigcapaciteit voor kritische lasposities kunnen op de afzuigtoorts
geregeld worden. Alternatief kan de TBi Extract via een
externe schakelaar direct bij de lasplaats worden
aan- en uitgeschakeld.

Aasluiting aan de
TBi afzuigtoorts
De TBi Extract wordt met de
afzuigslang direct aan de TBi
afzuigtoorts aangesloten. De
aansluiting is draaibaar.

Stof-opvangbak
Eenvoudig verwijderen van de
gefilterde vaste stoffen, door
het uitnemen en legen van de
lade.
Uitblaas module
Aansluiting om gefilterde
lasrookgassen naar buiten af te
voeren. Aansluiting Ø 49 mm.
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