
MA1 AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ KARBONLU 

PORTATİV TƏK QOLLU FİLTR 

 

 

 
 

           Məhsulun üstünlükləri 

 
• Portativ buxar çıxarma və filtrləmə cihazlarımız 

emalatxananızın hər bir düymündən səmərəli istifadə 

etməyə imkan verir. 

• Emalatxananızda müəyyən bir nöqtəyə bağlanmadan 

hər cür qaynaq və istehsal əməliyyatlarını edə bilərsiniz. 

• Yüksək lokal buxar çıxarma gücü ilə təchiz olunmuş yüksək 

keyfiyyətli cihazlarımız sayəsində hər cür qoxu, duman və 

uçucu tullantıları asanlıqla tuta və filtrləyə bilərsiniz. 

• Əyiləbilən və uzadılan buxar çıxarma qolları ilə istənilən 

yerə çata və asanlıqla buxar çıxarma təmin edə 

bilərsiniz. 

• 152 mm daxili diametrili 2m, 3m və 4m –lik müxtəlif 

uzunluqlu əyiləbilən buxar çıxarma qolları mövcuddur. 

• Çıxarılan hava əvvəlcə alov tutucudan, sonra isə iri və 

tez alışan hissəciklərdən ayrıldığı ön filtrdən (G4) keçir. 

Daha sonra əsas filtrə çatan suqəbuledici hava 99,0% 

sürətlə süzülür və aktiv karbon filtrindən keçir. Burada 

qoxusu təmizlənir və çıxarma qurğusunun yerləşdiyi 

mühitə qaytarılır. Beləliklə, o, öz mühitindəki 

kondensasiyaya zərər vermədən əhəmiyyətli enerji 

qənaətini təmin edir. 

• Dayanıqlı və səssiz quruluşu ilə bütün qaynaq 

proseslərinə, xüsusən də TIG/WIG qaynaq növlərinə 

uyğundur. 

 
 
 

Ümumi filtr məlumatları Texniki detallar 

    
Filtr növü Birdəfəlik kartric         Çəki (qollar istisna olmaqla) 131 kq 

 

    
Əsas filtr səthi 17 m² Mühərrik gücü 1.5 kW 

 

    
1-ci mərhələ filtr   Tor qığılcım söndürücü Səs səviyyəsi 72 dB 

 

    
3-cü mərhələ filtr F8 Əsas filtr 16 m² Cərəyan 3 A 

 

  
  

 

 

Standart və Əlavə Avadanlıq 

 

 Bu sifariş koduna Əsas qurğu, 
Standart 3-m-Qol/ tor filtri, G4 ön 

filtr, F8 əsas filtr və karbon filtr 
daxildir 

 
6051400080 

 
 

2m 6051400019 
3m 6051400020 
4m 6051400021 

 

 
F8 Əsas Filtr 
6051400002 

 
        İlkin  Filtr (G4) 

6051400028 

 

 Aktivləşdirilmiş karbon 
filtri 6051400082 
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Radial - Rotorlu Geniş 
Növ 

Ventilyator növü Dənəvər aktivləşdirilmiş karbon 4-cü mərhələ filtr 

1300 m³/s Buxar çıxarma gücü G4 İlkin filtr 2-ci mərhələ filtr 

3x400V/50Hz Təchizat gərginliyi 

 

> 99% Səmərəliliyi 

Ø152mm Akrobat qolunun diametri 16 m² Filtr səthinin sahəsi 

650 x 720 x 1285 mm Ölçülər (WxDxH) 4- mərhələ Filtrləmə mərhələsi 

http://www.gedikwelding.com/

