
ERGO-MINI  TÍPUSÚ SAVÁLLÓ ELSZÍVÓKAROK 
 

 
 

Alkalmazási terület 
 
  Az ERGO-MINI saválló elszívó karokat olyan területre tervezték, ahol kis helyen 
viszonylag kevés (por vagy gáztartalmú), ám káros anyagok keletkeznek (pl. forrasztás). Két 
méretben gyártják őket: 50 mm és 75mm-es átmérőben. A forgócsuklók és rögzítő csavarok 
segítségével a karok tetszőleges helyzetbe állíthatóak. Az elszívókarok részei saválló 
anyagokból készültek (pl. PVC, poliamid, rozsdamentes acél). Többek között a kémiai, 
gyógyszeripar, elektronikai ipar és ékszerkészítésre műhelyekben alkalmazhatóak. 
Telepítésükkor, ha több kar kerül beépítésre, egy gyűjtővezetékre kell csatlakoztatni azokat. 
Az egy karral elszívott levegő optimális mennyisége 120 m3/h. Igény szerint többféle elszívó 
fejjel rendelhető, valamint egy csatlakozó elem segítségével asztallapra is felszerelhetőek 
ezek a berendezések. 
 

 
Közvetlenül az asztallapra    Kar tartókonzollal  

szerelhető kar     felszerelve 
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Felépítés 
 
Az elszívó karok különböző átmérőben és méretben vannak gyártva. 
Az ERGO-MINI elszívó kar az alábbi részegységekből áll: 
• Forgórész függőleges csővel, 
• 3 állítható csőszegmens, 
• könyökök rögzítő-csavarokkal, 
• tartókonzol (külön rendelhető), 
• cserélhető fejek (külön rendelhető). 
 
A függőleges cső, ami a forgózsámolyhoz csatlakozik, tartalmaz egy elzáró szelepet. A cső 
teljesen körbeforgatható a függőleges tengely körül. 
 
A kar két módon szerelhető fel: 
• Közvetlenül az asztallapra (forgózsámollyal szerelve), 
• tartókonzol segítségével. 
 

 
 
 

Típus Cikkszám 
Munka-

tartomány 

[mm] 

d 
[mm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

Tömeg 
[kg] 

Ellenállás 120 m3/h 
elszívott 

légmennyiségnél  
[Pa] 

ERGO-MINI/K-
50/3-950 810R53 700 60 250 350 250 100 2,1 490 

ERGO-MINI/K-
75/3-1150 810R59 900 75 250 450 350 125 3,5 220 

 
 
 
 
 
 

 



3 

Cserélhető elszívófejek 
 

Típus Típus Cikkszám 
Méretek [mm] 

Tömeg [kg] 
d D L 

 

SS-50/K 810S70 70 - 180 0,12 

SS-75/K 810S71 85 - 200 0,19 

 

SM-50/K 810S72 64 158 70 0,12 

SM-75/K 810S73 76 200 80 0,18 

 

SD-50/K 810S74 64 182 80 0,15 

SD-75/K 810S75 76 222 90 0,20 

 
 
Tartókonzol (azonos az 50 és 75 mm-es karoknál is) 
 

 

Típus Cikkszám h [mm] Tömeg [kg] 

VK/K 810U06 30 0,45 

 
MEGJEGYZÉS: rendeléskor adja meg a kiegészítő típusát és cikkszámát is. 

 


