-Mere end 40 års
erfaring

Sugearm

Energieffektiv & støjsvag
Prima-vent´s sugearme er designet for let håndtering og energivenligt modtryk.
Armen er udstyret med gasstøddæmpere og går utrolig let. Armen kan drejes og vendes i flere led og
giver et stort arbejdsområde. Yderst er monteret fleksibelt hoved, som kan vinkles korrekt ind mod
arbejsstedet.
Over halvdelen af energiforbruget til svejseudsugning ligger ofte i modtrykket ved svejsearmen.
Prima-vent´s sugearm er optimeret til minimum af modtryk med udvendige bærearme og et trompetformet hoved der giver mindst mulig tryktab.
Tryktab er ofte lig med støj. Med lavt tryktab vinder man ikke kun energi, også støjniveauet i Primavent´s sugearm reduceres.
Prima-vent´s sugearm leveres incl. vægkonsol.
Som alternativ til vægmontage, kan sugearmen monteres på en pylon.
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Spar op til 50%
Spar på energiforbruget

Over halvdelen af energiforbruget til svejseudsugning ligger ofte i modtrykket ved svejsearmen.
Prima-vent’s sugearm er optimeret til et minimum af modtryk med udvendige bærearme og et
trompetformet hoved udført i alu, der ikke kun minimerer støjniveauet, men også giver mindst mulig
tryktab. Alu-hovedet gør den også meget slidstærk, i forhold til et hoved i plastik.

Effektiv og miljørigtig punktudsugning
Med Prima-vent’s punktudsugning, opnår du effektiv udsugning af:
- Svejserøg- Slibestøv
- Dampe

Rustfri

Sort

Til udsugning af limdampe kan man få et specielt sugehoved til at montere på sugearmen.

Tryktab
Tryktab er ofte lig med støj. Med et
lavt tryktab vinder du ikke kun
energi - også støjniveauet i Primavent’s sugearm reduceres til et
meget lavt niveau.

Kurven viser en måling lavet på en
4 meter sugearm med ø200 mm
tilslutning

Behovsstyring
Hvis et anlæg har flere sugearme, er det muligt at
få monteret behovsstyring.
Dette er meget energibesparende, da
behovsstyringen selv regulerer lufttrykket
afhængig af, hvor mange sugearme, der er åbne derved undgår man at bruge unødigt energi.
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Tilbehør
Tilbehør

Prima-vent lagerfører et komplet tilbehørsprogram til sugearme.
Lysmodul:

Sugehoveder med lys, er meget velegnet til
eksemplevis arbejde i motorrum.

Sugehoved for
limdampe

Anvendes i forbindelse med limdampe,
evt. i forbindelse med rudelimning.

Sugehoved for:
Perfekt til anvendelse i forbindelse med lange
længdesvejsning svejsesømme.

Pylon:

Søjle til montering på gulv. Giver mulighed for
placering af sugearm, hvor der er behov herfor.

Partikel cyklon:

Anvendes i forbindelse med udsugning fra
anlæg, hvor man ønsker at udskille grove
partikler.

Filterkasse:

Anvendes til udskillelse af finere partikler.
Med let udskiftelige kuvertfilter, type G4.

Olieudskiller:

Anvendes til udskilning af olietåge fra
procesudsugning.

Gnistfang:

Til brug hvor der er behov for opfangning af evt.
opståede gnister i forbindelse med udsugning.
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Sugearm

Blå sugearm
På 8.000 mm
Med 4 led

Længde

Tilslutning

Antal led

[mm]

[mm]

[mm]

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000

ø160 / ø200
ø160 / ø200
ø160 / ø200
ø160 / ø200
ø160 / ø200
ø160 / ø200

8m, sugearm monteret på væg

2
2
3
3
3
4

8m, sugearm monteret frit i rummet på ekstra
høj pylon
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