
ERGO/KOS-AL  TÍPUSÚ ELSZÍVÓRENDSZEREK 
 

 
 
 

Alkalmazási terület 
 

ERGO/KOS-AL elszívó rendszert hegesztési füst elszívására tervezték mobil hegesztő állo-
másokhoz, egyenes hegesztéshez – néhány métert vagy akár néhányszor tíz méter hosszúságban is. 
Az berendezés egy vagy két elszívó ventilátorral működik, attól függően, hogy mennyi ERGO 
elszívó kart használunk (egy ERGO kar-egy ventilátor összeállításban). 
 
 

Felépítés 
 
Az ERGO / KOS-AL elszívó rendszer az alábbi elemekből állnak: 
 

•  Önzáró elszívócsatorna – KOS-AL típusú (2 m vagy 4 m hosszú alumínium szegmensekből – 
összerakható belőlük a szükséges csatornahossz), 
•  Mozgókocsi – a csatorna mentén mozgatható, 
•  ERGO vagy ERGO-FLEX elszívó kar – a kocsi alá függesztve, 
•  Kiegészítő elemek darabok és a tartóelemek – kiépítés szerint. 

 
 

Üzemeltetés 
 

A hegesztés közben a hegesztő mozgatja az ERGO elszívókart a mozgókocsival az 
elszívócsatorna mentén. Az elszívófejet úgy kell beállítani, hogy kb. 30 cm-re legyen a hegesztési 
ponttól. A kocsi kis gördülési ellenállásának, és a fej könnyű beállításának köszönhetően tökéletesen 
manőverezhetünk a kiépített rendszer mentén. Az első hegesztési helyen a munka végezte után, 
zárjuk el a pillangószelepet (ami az elszívófejen helyezkedik el), így javíthatjuk ezzel a másik karon 
az elszívás mennyiségét. 

Két elszívókart telepíthetünk egy elszívócsatornára párhuzamosan. 
 
 
 
 
 

 

KOS-AL elszívócsatorna 

ERGO elszívókar ERGO-FLEX elszívókar 
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Technikai műszaki adatok: 
 
Önzáró csatorna 

 

Típus Cikkszám 
Csatorna-
szegmens 
hossza (m) 

Keresztmetszet 
(cm2) 

Egységtömeg 
(kg/m) 

KOS-AL 804K08 2 vagy 4 290 9,7 

 
Mozgókocsi 

 

Típus Cikkszám 
Tömeg 

(kg) 

OP-ERGO-L 851W10 9 

 
ERGO és ERGO-FLEX elszívókarok 

 

Típus Cikkszám Tömeg (kg) Megjegyzés 

ERGO-L/Z-2 811R54 16,2 

Méretek, részletesebb információk az ERGO és 
ERGO-FLEX elszívókarok terméklapjain 

találhatóak. 

ERGO-L/Z-3 811R55 18,3 

ERGO-Flex-2 811R82 6 

ERGO-Flex-3 811R83 8 

 
 

Csatlakozó idomok* 

Csatlakozó idom típusa Típus Cikkszám 
Csatlakozó 

átmérő 
(mm) 

 

axiális 
csatlakozó KPC 804K20 160 

* A KOS-AL rendszer összekötésére a helyi elszívórendszerrel. 
 
 
Sínszegmens összekötő 

 

Típus Cikkszám 

KSG 804K21 

 
 
Csatornalezáró* 

 

Típus Cikkszám 

PZC 804K22 

* A sínes rendszer első szegmens és utolsó szegmens végére. 
 

Konzolok 

Csatlakozó idom típusa Típus Cikk-
szám Megjegyzés 

 

Fali-
konzol Z 804K29 A csatornák 

csavarozással 
vannak rögzítve a 

tartókhoz. A tartók 
távolsága nem 

haladhatja meg a 3 
métert. 

 

Mennye-
zeti 

konzol 
L 804K27 

 
 
Végütköző 

 

Típus Cikkszám Megjegyzés 

STK 804K30 

Megállítja az 
elszívókocsit, 
mikor a sín 
végére ér. 

 

 


