
POPIS

LOKÁLNÍ ODSÁVACÍ SESTAVY LFK
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Lokální odsávací sestavy pøedstavují komplexní øešení na odstranìní 
dýmù, prachù a výparù z Vašeho pracovištì. Øešení Vám bude 
dodané v jednom balíku.

LFK 150 

LFK 150 – ideální systém pro samostatné pracovištì, prùmìr ramene 
50mm



LFK 175 – systém s ramenem o prùmìru 75mm na odsávání vìtších 
objemù vzduchu.

LFK 150F – systém s jedním flexibilním ramenem, poskytující velice 
dobrou tvarovatelnost pøi nižších poøizovacích nákladech. Rameno a 
hubice jsou antistatické (ESD), ideální pro elektronické dílny.

LFK 250 – systém se dvìma rameny vè. spojovacího dílu, konzolami, 
prùmìr ramen 50mm.

LFK 175 

LFK 150F  LFK 250  

PØÍSLUŠENSTVÍ
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PLOCHÁ HUBICE,
vhodná pro odsávání
pracovních stolù.
Obj.èíslo
PH 300-50  (O50mm)
PH 300-75 (O70mm)

KOPULOVITÁ HUBICE,
vhodná pro odsávání
otevøených nádob
Obj.èíslo
K 350-50 (O50mm)
K 250-75 (O70mm)

PØÍRUBOVÁ HUBICE,
zachytává výpary 
shora a po stranách.
Obj.èíslo
SH 350-50 (O50mm)
SH 350-75 (O70mm)



LFK 250F 

LFK 350C 

LFK 250F – systém se dvìma flexibilními rameny, poskytující velice 
dobrou tvarovatelnost pøi nižších poøizovacích nákladech. Vèetnì 
propojovacích dílcù a konzol

LFK 350C – jedineèný systém s polykarbonátovým krytem, ve kterém 
je zajištìno efektivní odsávání, vhodné pro práci s otevøenými 
nádobami, pro laboratorní pokusy a analýzy.

Mobilní filtraèní jednotka   

Regulace otáèek ventilátora   

Èásticový/Plynový filtr   

Uhlíkový filtr   

Art.no: LF 50PG-230 èásticový/plynový filtr
Art.no: LF 50G-230 plynový filtr
Ventilátor s filtrem se vyznaèuje velice tichým chodem, výkonný 
ventilátor vè. regulace otáèek. Sada LF 50PG obsahuje vícestupòový 
filtr srovnatelný s HEPA filtrem a plynový filtr. Sada LF 50G obsahuje 
plynový filtr.

Zabudovaná regulace otáèek umožòuje nastavit požadovaný 
odsávaný výkon. Ventilátor je navržen pro optimální výkon bez 
zbyteèných tlakových ztrát. To èiní z tohoto ventilátoru velice tichou 
jednotku s vynikajícím odsávacím výkonem.

Art.no: FHC 50
Dvojstupòový filtr pro odsávání dýmù a prachových èástic se vstupní 
HEPA sekcí. Následuje filtrace aktivním uhlím pro absorpci 
organických výparù, plynù a zápachù.

Art.no: FC 50
Vysokokapacitní (6,5kg) filtr, urèený pro filtraci plynù. Granulované 
aktivní uhlí vysoké kvality je vhodné na odsávání organických výparù, 
plynù a zápachù.
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Èástice z dýmu a prachu
Nìkteré èástice z materiálù jako napø. køemík, mohou proniknout a 
usadit se v plicích, jiné se dostávají do krevního obìhu a jsou 
transportovány do jiných orgánù a èástí tìla. Obsahuje-li dým napø. 
olovo, tak jeho èástice pronikají od alveol v plicích a prostøednictvím 
krevního obìhu se ukládají v kostech.

Výpary z rozpouštìdel
Témìø všechny rozpouštìdla jsou organické slouèeniny nebo 
kapaliny. Jsou využívány v rozlièných každodenních èinnostech, jako 
èištìní souèástek, odmaš�ování nebo rozpouštìní materiálù, které 
nejsou rozpustné ve vodì. Jsou vysušujícím èinidlem ve výrobcích, 
jako jsou lepidla, barvy a èisticí prostøedky. Výpary z tìchto 
rozpouštìdel mají vìtšinou narkotické úèinky, zapøíèiòující únavu, 
nevolnost a intoxikaci. Výpary a plyny se mohou dostat do tìla 
dýchacím ústrojím a dále i do mozku a jater. Výpary z rozpouštìdel 
také dráždí oèi a dýchací ústrojí.

Chraòte si své plíce
Používáním vhodného a výkonného odsávání kombinovaného s 
úèinným filtrem mùžete výraznì snížit a pøedejít rizikùm plynoucí s 
práce s nebezpeènými výpary.
Èástice menší ne 5µm se mohou dostat do Vašich plic a pøes alveoly 
Vám mohou zpùsobit mnoho nemocí. Nejlepším øešením je 
pøedcházet vdechování vzduchem pøenosných nebezpeèných látek 
úèinným odsáváním pøímo u zdroje zneèištìní.

Art.no: LF VTA
Specielnì vyrobený obal filtraèní patrony pro aplikace, kdy je filtrovaný 
vzduch potøeba odvést do venkovní atmosféry nebo do potrubí.

Prùtok 0-80 l/s (max)
Váha 8 kg
Hluènost (1m) 60 dB(a)
Výkon 195 W, 230 V, 50 Hz
Èásticový/Plynový
FHC 50 HEPA filtr H12*/filtr s aktivním uhlím
Plynový
FC 50 filtr s aktivním uhlím 6,5 kg
FCC 50 filtr s aktivním chemickým uhlím 7,2 kg
*Úèinnost filtru H13 je 99,997% pro èástice vìtší než 0,3µm.

VTA adaptér

Technický popis

ROZMÌRY

Zdravotní rizika
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Typ aplikace Nebezpeèné látky Doporuè. 
LFK

Doporuè. filtr

Pájení 
(elektronické)

Kalafuna, Olovo, Terpentýn, 
Limonen, Borneol, 
Isosyanát

LFK 
150F/250F

Èásticový/Plynový

Kelímek s pájkou Kalafuna, Olovo, Terpentýn LFK 175 Èásticový/Plynový
Lepení VOC1, Methylmetakrylát 

(MMA), Toluen, Ethyl -2-
kyanoakrylát, 
Tetrahydrofuran, 
Cyklohexanon

LFK 150/175 Výpary

Filmový tisk Methyl ethyl keton (MEK), 
Toluen

LFK 150 Výpary

Èištìní, odmaštìní Aceton, Toluen, MEK, 
VOC1

LFK 350C Výpary

Zubní laboratoø Prach, MMA LFK 175 Èásticový/Plynový
Nehtové studio 2-Hydroxyethyl methakrylát 

(HEMA), MMA, Aceton, 
brusný prach

LFK 150 Èásticový/Plynový

Øezání laserem Prach, èastice kovù, zápach LFK 150 Èásticový/Plynový
Modelování Epoxy, Styren LFK 175 Plynový
Konzervování VOC1 LFK 175/LFK 

350C
Èásticový/Plynový

Pøesné TIG 
sváøení

Svaøovací dým, plyny, 
zápach

LFK 175 Èásticový/Plynový

Práce s barevným 
sklem

Olovnaté výpary, VOC1 LFK 175 Èásticový/Plynový

Botanický výzkum VOC1 LFK 175 Plynový
Sochaøství VOC1, køemièitý prach, tmel LFK 150/LFK 

175
Èásticový/Plynový

1 Tìkavé organické složky
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