
OBS/P    Kipufogógáz elszívó rendszerek 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazási terület 

Az OBS/P típusú balanszeres szerkezettel 

ellátott függesztett elszívók alkalmasak 

mindenféle jármű (személy- és teherautók, 

mezőgazdasági és katonai járművek) 

kipufogó gázainak elszívására. 

Kialakításuk miatt elsősorban légtechnikai 

rendszerekre csatlakoztatva célszerű 

beépíteni őket, de szükség esetén 

kialakítható egyedi elszívású rendszer is. 

Fali vagy tetőventilátorokra egyaránt 

ráköthetőek. Alkalmazásuk elsősorban 

járműjavító műhelyekben, vizsgáztató 

állomásokon, diagnosztikai műhelyekben 

lehetséges. Az elszívó a falra vagy a 

plafonra szerelhető. A balanszer 

segítségével elérhető, hogy a flexibilis 

tömlő mindig az adott helyre vihető, 

ugyanakkor használaton kívül a helység 

hasznos légteréből nem vesz el helyet. A 

balanszer működése során a tömlő 

kihúzásakor egy racsnis szerkezet 

megakadályozza a tömlő visszahúzódását, 

majd mikor nem használjuk, a tömlő rövid 

meghúzása után a szerkezet felhúzza a 

csövet. A felhúzás nem hirtelen történik, 

hanem fokozatosan, hogy az esetleges 

balesetek elkerülhetők legyenek. A 

beépített elzárószelep lehetővé teszi egy 

kisebb ventilátor alkalmazását, ha a 

párhuzamosan csatlakoztatott elszívók csak 

egy részét használjuk egyszerre. 

 

Felépítés 

 
 

Az elszívórendszer ellensúlyból (balanszer), 

racsnis szerkezetből, fali konzolból, 

elzárószeleppel rendelkező csőházból, 

valamint elszívófejből és flexibilis tömlőből 

áll. Az ellensúly segítségével a tömlőt lefelé 

csak kis erővel kell húzni, míg a racsnis 

szerkezet segít a tömlő visszaemelését 

megállítani – s így beállítható a kényelmes 

elszívófej pozíció. 

Az elszívófej kézi leoldása után az ellensúly 

visszahúzza a fejet a kiindulási helyzetbe, és 

elzárja a szelepet. Az elszívófejek 

különböző méretben készültek a gépjármű 

típusától függően; Ø100 mm a 

személyautókhoz, Ø125 mm a 3,5 tonnát 

nem meghaladó kisteherautókhoz, Ø150 

mm a teherautókhoz. Az átmérő 

kiválasztása függ a motor 

hengerűrtartalmától és fordulatszámától is. 

 

Megjegyzés: 

Általános alkalmazáshoz olyan tömlőkészlet 

ajánlott, amely 150°Chőállóságú (rövid 

ideig 200°C). Alkalmazható Diesel motoros 

járműveknél, melyek Diesel szemcsés 

szűrővel vannak ellátva – Euro 5, Euro 6 

(ahol magas kipufogó hőmérséklet lehet) 

ajánlott fokozott hőállóságú készletet 

alkalmazni (OBS/P/CF) 

 



 
 

 

Típus 
Cikk-

szám 

Tömlő-

átmérő  

d 

(mm) 

Tömlő- 

hossz  

(m) 

Hőállóság 

Ajánlott 

légszállítás 

(m³/h) 

Áramlási 

ellenállás 

(Pa) 

Csatlako-

zó 

átmérő  

D 

(mm) 

Tömeg 

(kg) 
Jármű* 

Ajánlott 

ventilátorok 

OBS/P-100-6 805O26 100 6 150° 400 800 160 21,9 SO 
WPA-5-E-N 
WPA-5-D-N OBS/P-100-

6/CF 
805016 100 6 300/150° 400 1000 160 21,9 SO 

OBS/P-125-6 805O27 125 6 150° 700 1000 160 22,9 SD 
WPA-5-E-N 
WPA-5-D-N OBS/P-125-

6/CF 
805017 125 6 300/150° 700 1000 160 22,9 SD 

OBS/P-150-6 805O28 150 6 150° 1500 1200 160 24,3 SC 
WPA-7-E-N 
 WPA-7-D-N OBS/P-150-

6/CF 
805018 150 6 300/150° 1500 1200 160 24,3 SC 

OBS/P-125-9 805O29 125 9 150° 700 1200 160 32,1 SD 
WPA-6-E-N 
WPA-6-D-N OBS/P-125-

9/CF 
805019 125 9 300/150° 700 1200 160 32,1 SD 

OBS/P-150-9 805O30 150 9 150° 1500 1500 160 34,3 SC 
WPA-8-E-N 
WPA-8-D-N OBS/P-150-

9/CF 
805020 150 9 300/150° 1500 1500 160 34,3 SC 

1 A tömlő hőállósága 150°C (rövid ideig 200°C). 

2 A tömlő első 2 méterén a hőállósága 300°C (rövid ideig 350°C)  a további rész hőállósága 150°C (rövid ideig 200°C). 

3 SO – autó, SD – közepes méretű jármű maximum 3,5 tonna, SC – teherautó 

 
Fali konzol                Mennyezeti tartókonzol 

 

Típus Cikkszám  

 

Típus Cikkszám 

WB-OBS 817W21 
 CB-OBS 817W22 

 

Megjegyzés: A kipufogógáz elszívásához alkalmazható csővégek, elszívó állványok, gyors csatlakozók, 

elszívó fejek a külön katalógusoldalon találhatóak.A ventilátorok és elektromos vezérlések külön 

katalóguslapon találhatóak. Megrendeléskor kérjük, adja meg az adott elszívónak és kiegészítőinek 

típusát és cikkszámát. 

Technikai adatok 


