
SPLENDID VAC 200  SZŰRŐBERENDEZÉS 
 

 
 

Alkalmazási terület 
 
   A SPLENDID VAC a magasnyomású szűrőberendezések közé tartozik. A termék kialakításánál 
fogva alkalmas a hegesztési folyamatoknál keletkező gázok, ám nem alkalmas viszkózus porok 
elszívására. A porszívóhoz kapható fejek segítségével kisméretű helyi elszívások is 
megvalósíthatóak.  Az alapfelszerelés tartalmaz egy nagy vákuumú szívómotort, és egy teflon 
membrán kompakt szűrőt. Ennek köszönhetően nagyon finom por részecskék képes megszűrni, 
még a 4 μm-nél kisebb átmérőjűeket is.  
 

Felépítés 
 
A SPLENDID VAC típusú szűrő berendezés a következő fő részekből áll: 
 
• Hengeres acél ház, 
• egy szívóturbina, 
• szűrőpatron, PTM típusú teflon bevonatú poliészter membrános - H13 szűrőosztályú, 
• forgó lefúvatás - a szűrőpatron regeneráció, 
• egy elszívó aljzat - Ø44 mm foglalat elszívó tömlő csatlakoztatásához, 
• elzárószelep a sűrített levegőhöz - kézi vagy elektromágneses (változattól függően), 
• vezérlőegység (kézi vagy automatikus vezérlésű változat), 
• nyomásérzékelő – hangjelzést ad, ha a nagy szűrő áramlási ellenállása, 
• porkonténer mellett a kerekek, amelyek lehetővé teszik a készülék elmozdulását. 
 

Változatok 
 
A SPLENDID VAC berendezés két vezérlési móddal készül: 
• Alapverzió, melynél a ventilátor indítása kézzel történik, ahol fontos, hogy a sűrített levegős 
szelep nyitva legyen néhány másodpercig (a lefúvatás táplálására) a turbina elindítása előtt.  
• Automata verzió: bekapcsolása után automatikuson elindítja a beépített lefúvatás rendszert, 
és pár másodperc múlva a turbinát. 
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Üzemeltetés 
 
A SPLENDID VAC szűrőberendezés üzemeltetéséhez a berendezést szükséges sűrített 
levegő betáplálással ellátni, (6-8 bar). Szükséges továbbá az elektromos csatlakoztatás, 
melyhez a gépen egy 5 m hosszú, 230 V-ra méretezett szabványos csatlakozó található. A 
szűrő-regeneráló folyamat eredményeként a lehullott por összegyűlik a porkonténerbe 
(ürítése időszakosan szükséges). A szűrőpatron cseréje 1-2 évente esedékes (használattól 
függően).  A SPLENDID VAC szűrőberendezés egy helyi elszívást tud végezni. Amikor a 
szűrők állapota eléri a rendkívüli szennyezés mértékét, nyomásérzékelő egység 
automatikusan bekapcsolja a hangjelzést. A turbina kikapcsolása után, a szűrő regenerálása 
szükséges, és néhány pillanat elteltével az eszköz újra üzemkésszé válik. 
 
 
Technikai műszaki adatok: 
 

 
 
 

Típus 
Cikk-
szám 

Szűrő 
regenerálás 

Maximális 
légszállítás 

(m³/h) 

Motor 
teljesítmény 

(kW) 

Táp-
feszültség 

(V) 

Zajszint 
(dB) 

Porkonténer 
kapacitása (l) 

Tömeg 
(kg) 

SPLENDID VAC 200-S 801005 Kézi 225 1,6 230 72 15 30,5 

SPLENDID VAC 200-A 801006 Automatikus 225 1,6 230 72 15 31 
Megjegyzések: 1) A  maximális nyomás minden méretben 30000 Pa. 
                            2) A szűrés hatékonysága 99,5%. 

 
Cserélhető alkatrészek 
Patronos szűrőbetét 

 

Típus Cikkszám 
Tömeg 

[kg] 
Szűrőosztály 

Szűrési 
hatékonyság [%] 

Megjegyzés 

PTM 
032032U 852F83 4,2 H13 99,95 

Szűrőanyag – teflonnal bevont 
poliészter membrán. Cseréje 1-2 

évente. 

 

 
 
 

Golyós-
szelep 

Nyomás 
vezérlő 

Kapcsoló 

Hangjelző 

Elszívó tömlő 
csatlakozó 
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Elszívóturbina 

 

Típus Cikkszám Tömeg [kg] Megjegyzés 

AS 309,5 810T07 1,4 Kb. 1000 munkaóra után cserélendő. 

 

Kiegészítők 
Mágnesesen rögzíthető fej 

Fejtípus Típus 
Cikk-
szám 

Tömeg 
[kg] 

Megjegyzés 

Fej több mágneses csatlakozási ponttal  
 

 

SMS-44-
500 819S68 0,8 

Hosszirányú hegesztés mentén használható 
elszívásra. 

SMS-44-
650 819S69 1,2 

Fej egy mágneses csatlakozási ponttal  

 

SMP-44-
400 819S67 1,8 Pontszerű hegesztésnél használható elszívásra. 

 

Porszívófej 

 

Típus Cikkszám Tömeg [kg] 

SC-50 856S05 1 

 

Cső 

 

Típus Cikkszám Tömeg [kg] 

S-50 801Z02 1,2 
 

Csatlakozó 

 

Típus Cikkszám Tömeg [kg] 

SC-50 856S05 1 

 

Flexibils cső 

 

Típus Cikkszám Tömeg [kg/m] Megjegyzés 

PCV FLEX-44 821P29 0,36 Rugalmas elszívótömlő.  
Megrendelhető  csőhossza 15 m. 

 
 

 


