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1. Συσκευές φίλτρωνεξαερισμού

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR

n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται από την ενδιαφέρουσα σχεδίαση, τη
χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας υλικών και την επιλογή σύγχρονων λύσεων κατασκευής.
Όι ωμοι κινούνται εύκολα πάνω στο χώρο συγκόλλησης και διατηρούνται στη συγκεκριμένη
θέση. Οι αναρροφητήρες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με την
αναρρόφηση του καπνού συγκόλλησης και χαρακτηρίζονται από εξαιρετική
αποτελεσματικότητα συλλογής του. Το χαρακτηριστικό των ώμων Most  είναι η εξωτερική
κατασκευή υποστηρικτικής δομής, η οποία παρέχει μια φυσική και αδιατάρακτη ροή του αέρα
εντός του ώμου.
Η κανονική διάμετρος είναι Ø160 mm. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της διαμέτρου του σωλήνα
αναρρόφησης και προσαρμογής του για την συγκεκριμένη εφαρμογή.
Ο ώμος παραδίδεται πλήρης, έτοιμος για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε στήριγμα τοίχου. 
Ο ώμος είναι εξοπλισμένος στάνταρ με το στήριγμα τοίχου και είναι διαθέσιμος σε μήκη 2, 3 και
4 m.

Κωδικοί: 
Ώμος MOSTAIR 2 м 71 40 010020
Ώμος MOSTAIR 3 м 71 40 010030
Ώμος MOSTAIR 4 м 71 40 010040

Φορητές συσκευές MOSTAIR Mobi-Flex

n Η φορητή συσκευή MOBI-FLEX με αντικαταστάσιμο φίλτρο είναι σχεδιασμένη για την
αναρρόφηση και το φιλτράρισμα των καπνών συγκόλλησης και των ελαφρών σκονών λειάνσεως.
Αποτελεί μια ιδανική λύση για το πρόβλημα του καπνού συγκόλλησης και άλλων μορφών
ρύπανσης σκόνης σε ελαφριές εφαρμογές.
Η συσκευή έχει 2 στάδια φιλτραρίσματος. Το πρώτο είναι ένας συλλέκτης των σπινθήρων με το
προφίλτρο, και το επόμενο είναι φίλτρο με έκταση 14  m2 και αποτελεσματικότητας 99,9%. 
Μετά την μόλυνση του φίλτρου  πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο.

Η MOBI-FLEX έχει συμπαγή σχεδίαση, ευελιξία και ευκολία στην μετακίνηση μεταξύ των
σταθμών εργασίας. Η μονάδα συνεργάζεται μαζί με τους ώμους Ø160 mm με εμβέλεια 1,5,  2
ή  3 m.

Κωδικοί: 
Συσκευή MOBI-FLEX 230  V χωρίς ώμο 71 40 021001
Συσκευή MOBI-FLEX 400 V με ώμο FLF 1,5  m Ø160 mm 71 40 021074
Συσκευή MOBI-FLEX 400 V με ώμο FLF 2 m Ø160 mm 71 40 021002
Συσκευή MOBI-FLEX 400 V με ώμο FLF 3 m Ø160 mm 71 40 021003
Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση 14  m2 71 41 021160
Στερέωση για εσωτερική επένδυση με ενεργό άνθρακα      71 41 021004
Εσωτερική επένδυση με ενεργό άνθρακα (10  τεμ.) 71 41 021005
Βάση για 2 ώμους Ø160 mm  (max 3 m) 71 41 021086

Κινητή συσκευή MOSTAIR MF-ECO Jet-Pulse

n Η συσκευή MOSTAIR MF-ECO Jet-Pulse είναι κινητή μονάδα απορρόφησης καπνού και
σκόνης συγκόλλησης με ενσωματωμένο φίλτρο και με συσκευή καθαρισμού της εσωτερικής
επένδυσης Jet-Pulse Clearing. Είναι οικονομική στη λειτουργία, για καπνό και ελαφρές σκόνες,
στην οποία η εσωτερική επένδυση καθαρίζεται με πεπιεσμένο αέρα. Το βεντιλατέρ με τον
αλουμινένιο στροφέα παρέχει ροή εξαγομένου αέρα άνω των 1000 m3/h .
Το φίλτρο προσφέρει απόδοση καθαρισμού του αέρα πάνω από 99,9%.  Σε περίπτωση μόλυνσης
της επένδυσης, πρέπει να συνδέσετε πεπιεσμένο αέρα με παρεχόμενο σωλήνα  και να
ξεκινήσετε την διαδικασία καθαρισμού. Το τελευταίο βήμα είναι να αδειάσετε τον κάδο
απορριμμάτων. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για συνεχή εργασία.

Η MOSTAIR  MF-ECO Jet-Pulse έχει μια συμπαγή σχεδίαση, ευελιξία και ευκολία στην μετακίνηση
μεταξύ των σταθμών εργασίας. Η μονάδα εφοδιάζεται με ώμους  Ø160 mm  με  εμβέλεια 2 ή
3 m.

Κωδικοί:
Συσκευή  MF-ECO 230  V χωρίς ώμο 71 40 031540
Συσκευή  MF-ECO 400  V χωρίς ώμο 71 40 031543
Συσκευή  MF-ECO 400  V με ώμο FLF 2 m Ø160 mm 71 40 031002
Συσκευή  MF-ECO 400  V με ώμο FLF 3 m Ø160 mm 71 40 031003
Αφαιρούμενη εσωτερική πολυεστερική επένδυση 71 41 031541
Βάση για 2 ώμους Ø160 mm (max 3 m) 71 41 031086
Φίλτρο HEPA 71 41 031544
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Συσκευή πάγκου MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse
n Η MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse είναι σταθερού σημείου συσκευή απορρόφησης καπνού και
σκόνης συγκόλλησης με ενσωματωμένο φίλτρο και με συσκευή καθαρισμού της εσωτερικής
επένδυσης Jet-Pulse Clearing. Είναι οικονομική στη λειτουργία, για καπνό και ελαφρές σκόνες.Η
εσωτερική της επένδυση, καθαρίζεται με πεπιεσμένο αέρα. Το βεντιλατέρ με τον αλουμινένιο
στροφέα παρέχει ροή εξαγομένου αέρα άνω των 1000 m3/h.
Η συσκευή αρκεί να τοποθετειθεί στον τοίχο και να συνδεθεί με ηλεκτρισμό και πεπιεσμένο
αέρα. Το ελάχιστο ύψος της διάταξης της συσκευής είναι 2,5 m υπεράνω του δαπέδου. Ώμος 1,5,
2 ή 3 m τοποθετείται απευθείας στη συσκευή.
Το φίλτρο προσφέρει απόδοση καθαρισμού του αέρα πάνω από 99,9%. Σε περίπτωση μόλυνσης
της επένδυσης, πρέπει να συνδέσετε πεπιεσμένο αέρα με τον παρεχόμενο σωλήνα και να
ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού. Το τελευταίο βήμα είναι να αδειάσετε τον κάδο
απορριμμάτων. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχή εργασία.
Η MOSTAIR WF-ECO Jet-Pulse αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση για κεντρική λύση.
Έχει συμπαγή σχεδίαση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Κωδικοί:
Συσκευή WF-ECO 230  V χωρίς ώμο 71 40 041549
Συσκευή WF-ECO 400  V χωρίς ώμο 71 40 041547
Συσκευή  WF-ECO 400  V με ώμο FLF 1,5  m Ø160 mm 71 40 041051
Συσκευή WF-ECO 400  V με ώμο FLF 2 m Ø160 mm 71 40 041052
Συσκευή  WF-ECO 400 V με ώμο FLF 3 m Ø160 mm 71 40 041053
Αφαιρούμενη εσωτερική πολυεστερική επένδυση 71 45 041541
Σιγαστήρας 71 41 041552
Προσαρμογέας επένδυσης HEPA 71 41 041553
Εσωτερική επένδυση HEPA  23  m2 71 41 041554

Συσκευή πάγκου MOSTAIR Wall-Flex
n Πρακτική συσκευή για την απορρόφηση και φιλτράρισμα καπνού και σκόνης συγκόλλησης
με ώμο αναρρόφησης. Χάρη στην υψηλή απόδοση (99,9%) υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης
του καθαρισμένου αέρα στο εργαστήριο χωρίς απώλεια  θερμοκρασίας. 
Το φιλτράρισμα έχει 2 στάδια, όπου αρχικά το προφίλτρο σταματά τον κύριο όγκο της ρύπανσης,
και στη συνέχεια, στην αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση του φίλτρου απομένουν οι ελαφρές
σκόνες και ο καπνός. Η αντικατάσταση της επένδυσης του φίλτρου είναι γρήγορη και εύκολη.
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επένδυση με ενεργό άνθρακα για την εξουδετέρωση των
επιβλαβών αερίων.
Η MOSTAIR Wall-Flex είναι εξοπλισμένη με στήριγμα τοίχου, βεντιλατέρ τοποθετημένο στο
επάνω μέρος της συσκευής και ώμο αναρρόφησης 1,5;  2 ή  3 m. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί
με ένα κεντρικό σύστημα εξαερισμού.

Κωδικοί:
Συσκευή Wall-Flex, επένδυση με επιφάνεια 14 m2 χωρίς ώμο 230  V 71 40 051015
Συσκευή Wall-Flex επένδυση με επιφάνεια 14 m2 χωρίς ώμο 400  V 71 40 051013
Συσκευή Wall-Flex 400  V με ώμο 1,5  m 71 40 051006
Συσκευή Wall-Flex 400  V με ώμο 2 m 71 40 051007 
Συσκευή Wall-Flex 400  V με ώμο 3 m 71 40 051008
Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση 14  m2 71 41 051160
Στήριγμα για την επένδυση με ενεργό άνθρακα 71 41 051085
Εσωτερική επένδυση με ενεργό άνθρακα (10 τεμ.) 71 41 051107

Τραπέζια συγκόλλησης – λειάνσης MOSTAIR
n Τραπέζι συγκόλλησης-λείανσης με μεγέθος 900x600 mm, εξοπλισμένο με πλαίσιο
πάχους 6  mm, που περιβάλλεται από τρεις πλευρές με σταθερή μεταλλική ασπίδα. Ο
καπνός και οι σκόνες απορροφώνται προς τα κάτω μέσα από την κορυφή του τραπεζιού,
με απόδοση 2000 m3/h. Στο περίβλημα του τραπεζιού υπάρχει εσωτερική επένδυση
φίλτρου εξοπλισμένη με σύστημα Jet-Puls και βεντιλατέρ 1,1  kW με ρότορα αλουμινίου.
Το παλμικό σύστημα  καθαρισμού της εσωτερικής επένδυσης εκτελείται από το
μπροστινό μέρος του τραπεζιού. Ο αέρας μετά τον καθαρισμό αναδιοχετεύεται στην
αίθουσα. (Να μη χρησιμοποιηθεί για λειάνση αλουμινίου)
Το τραπέζι είναι στάνταρ εξοπλισμένο με ισχυρή λάμπα που φωτίζει το χώρο εργασίας και
υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων. Στο τραπέζι επίσης περιλαμβάνονται θέση της λαβίδας
συγκόλλησης και  πρίζα για καλώδιο γείωσης.
Κάτω από την σχάρα υπάρχουν θάλαμος ελάττωσης συμπίεσης και 2 φίλτρα νερού που
κατακρατούν εντονότερες ρυπάνσεις και σβήνουν τους σπινθήρες.
Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου καθαρίζεται αποτελεσματικά με συμπιεσμένο αέρα
με το σύστημα Puls- Jet, το οποίο περιορίζει το κόστος λειτουργίας. Η διαδικασία
καθαρισμού της επένδυσης ξεκινάει από το μπροστινό τμήμα του τραπεζιού. Το δοχείο
συλλογής ρύπανσης, που βρίσκεται κάτω από το φίλτρο, πρέπει να αδειάζεται μετά από
κάθε καθαρισμό. Το τραπέζι μπορεί να εξοπλιστεί με πόδια ύψους 125 mm ή με τροχούς,
έτσι ώστε να μετακινείται με ευκολία.

Κωδικοί:
Τραπέζι λείανσης MF-Grinder με πόδια 400  V 71 40 061566
Τραπέζι λείανσης MF-Grinder με ρόδες  400  V 71 40 061568
Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση 71 42 061541
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1. Συσκευές φίλτρωνεξαερισμού

Κεντρικό φίλτρο MOSTAIR F-line

Τραπέζια κοπής με σύστημα αναρρόφησης MOSTAIR

g Το τραπέζι κοπής με σύστημα αναρρόφησης αποτελείται από βασικά στοιχεία διατάξεων θερμικής κοπής. Χρησιμοποιείται ως σταθερή βάση για το
κοπτόμενο υλικό και ως αποτελεσματική συσκευή αναρρόφησης για καπνούς και σκόνες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κοπής. Η χρήση
του απομακρύνει τα επιβλαβή αέρια και σωματίδια σκόνης ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας σύμφωνα με  πρότυπα. Το
τραπέζι κοπής συνδεμένο με βεντιλατέρ αναρρόφησης επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα απο καπνούς και σκόνες που σχηματίζονται
κατά τη διαδικασία θερμικής κοπής και την απομάκρυνσή τους από το λειτουργικό χώρο εργασίας. Ο πρακτικός σχεδιασμός διευκολύνει τη μεταφορά,
συναρμολόγηση και την επέκταση του τραπεζιού. Χρησιμοποιείται για συσκευές χειρός και αυτόματες για κοπή με πλάσμα και αέριο. Είναι ανθεκτικό
σε μεγάλα φορτία, ακόμα και για λαμαρίνες με πάχος μέχρι 300 mm,  αλλά και σε θερμικές παραμορφώσεις. Διαθέτει ολοκληρωμένο πνευματικό
σύστημα ελέγχου και αφαιρούμενες δεξαμενές για ανθρακότεφρες και απορρίμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το τραπέζι είναι χωρισμένο σε τμήματα, τα οποία καλύπτουν περιοχές απορρόφησης των οποίων το μέγεθος εξαρτάται από τον τύπο της κοπής και
την απαιτούμενη κατά περίσταση απόδοση. Οι ζώνες αναρρόφησης διοχετεύονται στην εισροή κοπής του μηχανήματος ανάλογα με τη θέση του
πυροκόπτη. Ο ακάθαρτος αέρας παγιδεύεται κάτω απο το τραπέζι στο σωστό ύψος και αποχετεύεται στο σύστημα φιλτραρίσματος.

Διαστάσεις:
Διαθέσιμα ως στάνταρ πλαίσια υπάρχουν με πλάτος 2 ή 3 m. Άλλες
διαστάσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. 

Εξοπλισμός: 
Δοκός - οδηγός.
Έλεγχος αποσβεστήρων

g Η νέα γραμμή των συσκευών MOSTAIR F-Line αποτελεί πρωτοποριακή σειρά
τυποποιημένων αναρροφητήρων και φίλτρων για καπνό και σκόνη με εύρος απόδοσης από
2 500  - 25 000  m3/h.
Οι συσκευές αυτές είναι ιδανικές για τη δημιουργία συστημάτων αναρρόφησης από
πολλαπλούς σταθμούς συγκόλλησης, από τα τραπέζια κοπής με αέριο, από κοπτικά πλάσμα
και λεϊζερ και σε άλλες θέσεις που απαιτούν φιλτράρισμα και εξαερισμό.

Οι συσκευές MOSTAIR είναι κατασκευασμένες με σύγχρονη τεχνολογία και ελέγχονται
σύμφωνα με  τα ευρωπαϊκά πρότυπα  στο εργοστάσιο στην Δρέσδη της Γερμανίας. Τα
μηχανήματα είναι φτιαγμένα απο υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. . 

Εφαρμογή εξοπλισμού MOSTAIR  F-Line
• απόδοση: 2500 - 25000 m3/h
• κεντρικά συστήματα φιλτραρίσματος με ατομικές αναρροφήσεις 
• αναρροφήσεις από τραπέζια κοπής με αέριο, πλάσμα ή λείζερ
• φιλτράρισμα καπνού και σκόνης.

Πλεονεκτήματα συσκευών MOSTAIR  F-Line
• υψηλής απόδοσης βεντιλατέρ με χαμηλό συντελεστή κατανάλωσης ενέργειας
• ενσωματωμένος με το προφίλτρο απορροφητήρας σπινθήρων, που προστατεύει από 

πιθανή ανάφλεξη
• σύστημα ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη, που ενημερώνει για όλες τις λειτουργίες της
συσκευής
• ένδειξη στο περίβλημα που ενημερώνει πότε πρέπει να αντικατασταθεί η επένδυση του 

φίλτρου ή είναι αναγκαίος ο έλεγχος 
• εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της συκευής μέσα από πόρτες
• βεντιλατέρ  με  τυποποιημένο ηχοαπορροφητικό περίβλημα που περιορίζει το επίπεδο 

του θορύβου
• υψηλής ποιότητας υλικό φιλτραρίσματος (δοκιμασμένο σύμφωνα με BGIA) που 

εξασφαλίζει τον κατάλληλο καθαρισμό του αέρα.
• πλήρως αυτόματη διαδικασία καθαρισμού των επενδύσεων με μικρή ποσότητα 

πεπιεσμένου αέρα, το όποιο μειώνει το κόστος λειτουργίας
• η συσσωρευμένη ρύπανση αφαιρείται με ειδικό τροχοφόρο δοχείο, που βρίσκεται κάτω 

από τη συσκευή.
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g Ο έλεγχος του μεγέθους της συγκόλλησης επιτρέπει τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της κατάλληλης επιλογής των παραμέτρων
της συγκόλλησης και του ποσού κατανάλωσης του συνδετικού υλικού.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  

Οι μετρητές συγκόλλησης εξασφαλίζουν την ακρίβεια υπολογισμού των
παρακάτω παραμέτρων: 
• μετατόπιση των εσωτερικών άκρων,
• σωλήνες και λαμαρίνες,
• την απόσταση των συγκολλουμένων λαμαρινών,
• τη συμμετρικότητα της συγκόλλησης  
• τη μέτρηση της γωνίας συγκόλλησης  
• άλλοι παράμετροι της συγκόλλησης

Χαρακτηριστικά:
• μετρική κλίμακα
• μικρό μέγεθος, απλή λειτουργία,
• Γερή και ακριβείας κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα,
• Χημικά χαραγμένη, ανθεκτική σε εξωτερικούς παράγοντες κλίμακα

2. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 3
Συσκευή έκκεντρη – γέφυρας 
Χρήση: μέτρηση του ύψους βαθμίδων,
μέτρηση του μήκους της πλευράς της
συγκόλλησης, μέτρηση του πάχους της
συγκόλλησης, μέτρηση του μεγέθους της
μετατόπισης,  μέτρηση του μεγέθους της
διαρροής, μέτρηση της γωνίας των
λαμαρίνων, μέτρηση της χαραμάδας.
Κωδικός: : 70 42 000003

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 2
Συσκευή έκκεντρη – γέφυρας 
Χρήση: μέτρηση του ύψους βαθμίδων,
μέτρηση του μήκους της πλευράς της
συγκόλλησης, μέτρηση του πάχους της
συγκόλλησης, μέτρηση του μεγέθους της
μετατόπισης,  μέτρηση του μεγέθους της
διαρροής, μέτρηση της γωνίας των
λαμαρίνων, μέτρηση της χαραμάδας.
Κωδικός: 70 42 000002

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 1
Συσκευή έκκεντρη – γέφυρας 
Χρήση: μέτρηση του ύψους βαθμίδων,
μέτρηση του μήκους της πλευράς της
συγκόλλησης, μέτρηση του πάχους της
συγκόλλησης, μέτρηση του μεγέθους της
μετατόπισης,  μέτρηση του μεγέθους της
διαρροής, μέτρηση της γωνίας των
λαμαρίνων, μέτρηση της χαραμάδας.
Κωδικός: 70 42 000001

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 4
Συσκεύη για τη γρήγορη μέτρηση της
μετατόπισης των εσωτερικών άκρων
σωλήνων.
Χρήση: μέτρηση εσωτερικής μετατόπισης
πριν και μετά την  ευθυγράμμιση σωλήνων,
μέτρηση της  εσωτερικής ευθυγράμμισης
μετά τη σύνδεση σωλήνων με την
συγκόλληση. Mέτρηση της απόστασης μετά
τη συγκόλληση, μέτρηση  του ύψους
συγκόλλησης. Η συσκευή είναι διαθέσιμη με
σύστημα μέτρησης ίντσας και μετρικού με
κλίμακα κάθε 1/16 και 1 mm  της γωνίας
συγκόλλησης των λαμαρίνων και μέτρηση
της χαραμάδας.
Κωδικός: 70 42 000004

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 5
Συσκευή για μέτρηση ακριβείας 
Χρήση: μέτρηση του μήκους  πλευρών προς
συγκόλληση, μέτρηση της επιτρεπόμενης
κυρτότητας και κοιλότητας  της συγκόλλησης,
μέτρηση  του επιτρεπόμενου ύψους
συγκόλλησης.

Κωδικός: 70 42 000005

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 6
Συσκευή για τη γρήγορη μέτρηση των πιο
δημοφιλών συγκολλήσεων.
Η συσκευή επιτρέπει τη μέτρηση της
συγκόλλησης μεταξύ 1/8"  - 1" (3,2  -
25,4mm).
Συσκευή διαθέσιμη με σύστημα μέτρησης
ίντσας και μετρικού.
Κωδικός:  70 42 000006

Μετρητές συγκόλλησης 
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2. Μετρητές συγκόλλησης

g Μετρητής  συγκόλλησης MS 7
Συσκευή για τη γρήγορη μέτρηση μετατόπισης των
εσωτερικών άκρων των λαμαρίνων και για τη μέτρηση της
απόστασης των συγκολλουμένων λαμαρίνων. Η συσκευή
επιτρέπει τη μέτρηση της  απόστασης σε εύρος από 1mm
έως 4mm. Κλίμακα: κάθε 1mm.  
Κωδικός: 70 42 000007




