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Zastosowanie
Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK-1A jest przeznaczone do odsysania i oczyszczania powietrza z pyłów spawalni-
czych. Może współpracować z automatem do spawania w osłonie gazowej, który powinien być wyposażony w uchwyt 
spawalniczy ze ssawką i przewodem odciągowym. Króciec węża odciągowego łączy się z komorą ssącą urządzenia 
filtrowentylacyjnego SMOK za pośrednictwem tulei szybkozłącznej Ø 50 mm. Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK-1C jest 
przeznaczone do odkurzania na sucho maszyn, instalacji i pomieszczeń przemysłowych. Urządzenie filtrowentylacyjne 
można również zastosować do odciągania zanieczyszczeń bezpośrednio z osłon ręcznych narzędzi szlifierskich, polerskich i 
tnących o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym.

Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK

Budowa
W obudowie urządzenia filtrowentylacyjnego znajduje się komora filtracyjna wyposażona w dwa filtry nabojowe i turbinę 
ssącą. Zapylone powietrze przez króciec przyłączeniowy zasysane jest do komory filtracyjnej, skąd po oczyszczeniu jest wy-
rzucane przez komorę tłumiącą do otoczenia. Pyły zatrzymywane na zewnętrznych powierzchniach filtrów należy okreso-
wo strzepywać w ramach obsługi urządzenia. Strzepywanie polega na ręcznym przesuwaniu wzdłuż osi filtra strzepywacza 
zasilanego sprężonym powietrzem przez szybkozłączkę i zawór pistoletowy. Zanieczyszczenia strącane z filtrów przy 
pomocy sprężonego powietrza gromadzą się w szufladzie (SMOK-1A) lub w zbiorniku pyłów (SMOK-1C).

Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK-1A wyposażone jest w jedną turbinkę ssącą z obrotami regulowanymi potencjome-
trem i obsługuje jeden uchwyt spawalniczy. Regulacja obrotów służy zmianie wydajności i pozwala uniknąć zrywania 
osłony gazowej.

Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK-1C wyposażone jest w dwie turbinki ssące. Umieszczony na górnej pokrywie wyłącz-
nik uruchamia dwie turbinki ssące jednocześnie. Obroty turbinek nie są regulowane.

Dane techniczne

Typ Nr kat. Wydajność

[m³/h]

Maks. 
podciśnienie

[Pa]

Napięcie

[V]

Moc silnika

[kW]

Pojemność 
szuflady

[dm³]

Poziom ciśnienia 
akust.

[dB(A)]

Ciśnienie powietrza 
czyszczącego

[MPa]

Masa

[kg]

SMOK-1A 802U12 200 15000 230 1,0 15 73 0,6–0,8 36

SMOK-1C 802U02 340 16500 230 2 × 1,0 60 75 0,6–0,8 45
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Filtr powietrza

2 szt. w urządzeniu

Typ Nr kat. Materiał 
filtracyjny

Skuteczność 
filtracji

Zastosowanie

PT-1 383F16
bibuła poliestrowa 

teflonowana
99,5  %

–   pyły spawalnicze, suche i drobne pyły np. bizmut, 
detergenty, cement, pyły w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym, chemicznym

–  odporny na wodę i olej

PA-1 383F17
bibuła poliestrowa 

powlekana 
antystatycznie

99,9 %

–   pyły elektryzujące się i grożące wybuchem np. cukier, 
mąka, pył węglowy, pył aluminiowy

PTA-1 383F18

bibuła poliestrowa 
teflonowana, 

powlekana 
antystatycznie

99,9 %

–   cięcie laserem i plazmą,
pyły spawalnicze

Przewód elastyczny – służy do połączenia urządzenia z uchwytem spawalniczym lub zestawem odkurzającym

Typ Nr kat. Średnica wewn.
[mm]

Materiał Długość maks.
[m]

PCV FLEX 821P31 51 PCV 10

Obejma zaciskowa – służy do zaciśnięcia węża na króćcu przyłączeniowym

Typ Nr kat. Średnica
[mm]

OST-60 333O01 50–70

UWAGA: Przy zamawianiu urządzeń i wyposażenia należy podać ich nazwy i numery katalogowe.


