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Alkalmazási terület 
 

A KOS-L/SSAK kipufogógáz elszívó rendszer zárt térben, garázsban üzemelő motorok által 
kibocsátott gázok eltávolítására szolgál, mint pl. a tűzoltóság, mentőállomások és egyéb szolgálatok 
esetében, ahol szükséges az állandó készenlét, és elkerülhetetlen a járművek motorjainak zárt térben 
történő üzemeltetése. Ez a berendezés olyan gépjárműveknél alkalmazható, ahol a kipufogócső a 
gépjármű oldalán illetve a hátulján helyezkedik el. Amennyiben a kipufogócső a gépjármű alváz alatt 
található, meg kell azt hosszabbítani a gépjármű oldaláig. 
 

Felépítés 
 
A KOS-L/SSAK kipufogófüstgáz elszívó rendszer a következő főbb elemekből áll. 
 

− KOS-L típusú önzáró légcsatorna, mely 5- illetve 2,5 méteres elemekből áll, melyeket 
egymáshoz illesztve a szükséges hossz beállítható. 

− Mozgó kocsi, 
− Elektromos vezérlőegység, 
− Flexibilis elszívó cső, 
− Gyenge áramú vezérlőblokk, (24V) 
− Kör alakú elszívó fej. 

 
A mozgó kocsi az elszívó csatorna mentén követi a gépjármű mozgását, mely az elektromágneses 

rögzítésű elszívó fej segítségével húzza magával az elszívó rendszert. A mozgás során a kocsira 
szerelt görgők akadálymentes elmozdulást biztosítanak. Az önzáró légcsatorna oldalára erősített 
gumitakaró a mozgó kocsi előtt, illetve mögött a ventilátor szívóhatása eredményeként a légcsatorna 
oldalára tapad, ezáltal eltömítve azt. A mozgó kocsi kiképzése olyan, hogy elmozdulás közben maga 
előtt nyitja, maga után pedig zárja a légcsatornát. A légcsatorna végein gumiütköző bakok 
találhatóak. 
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A légcsatornát az elszívó rendszerre oldalsó, felső, vagy a végén elhelyezett bekötéssel lehet 

installálni. A javasolt szerelési magasság 3,5 - 4 méter. 
A flexibilis elszívó cső belsejében található az a vezeték, amely az elektromágnest táplálja. Ez az 
elektromos betáplálás az elszívó sínről valósul meg, melyen alul található a betápláló sín, illetve a 
mozgó kocsin az áramszedő. Az elektromágnes fogadó talpazatát úgy szükséges felrögzíteni, hogy az 
elszívó fej a kipufogócsővel szemben helyezkedjen el, ily módon biztonsággal elszívásra kerülnek a 
szennyező anyagok. 

Amikor a jármű elhagyja a garázst, a mozgó kocsi a végállás ütközőnél megáll, kikapcsolva 
az elektromágnest, melynek hatására a rendszer leold. Az elszívó ventilátor, mely beltéri, és kültéri is 
lehet, kézi kapcsolással illetve távvezérléssel is indítható. Ezeken kívül komplett vezérlőblokk is 
elvégezheti az irányítást, (ZE-SSAK), amely egy kisegítő egységből és egy rádióvevőből áll. A 
gépjármű beindításakor a ventilátor automatikusan elindul, illetve az elszívó fej leoldódása után kis 
késleltetéssel automatikusan leáll. A késleltetési idő állítható. 
 

 

 

 
* Különleges esetekben, lehetőség van 2 elszívókocsi elhelyezésére egy elszívó csatornán. 
 
 

Technikai műszaki adatok: 
 

Típus Cikkszám 
Ellenállás 

(Pa) 

Ajánlott 
légszállítás 

(m³/h) 

Tömlő 

Elszívófej 
átmérő 
(mm) 

 Elszívó sín  

Átmérő 
(mm) 

Hossz  
(m) 

Max. 
hőm. 
(oC) 

 

Keresztmetszet 
(mm) 

Egységnyi 
tömeg 
(kg/m) 

2,5 méteres 
szegmens 
tömege 

(kg) 
 

KOS-
L/SSAK 

804O55 1500 2000 150 5 200 170 160x240 14,2 35,5 

 *A tömlő hőállósága az elszívófejnél 300° C. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Csatlakozó idomok* 

Csatlakozó idom típusa Típus Cikkszám 
Csatlakozó 

átmérő 
(mm) 

 

axiális 
csatlakozó KO 804K70 200 

 

Hátsó 
csatla-
kozás 

KTSU-
200 804K79 200 

* A KOS-L rendszer összekötésére a helyi elszívórendszerrel. 
 
Csatornavégelem* 

Véglelem típusa Típus Cikkszám Megjegyzés 

 

 
 

ZKL 804K76 Baloldali 
végelem 

 

 
 

ZKP 804K77 Jobboldali 
végelem 

* A sínes rendszer első szegmens és utolsó szegmens végére. 

Csatornalezáró* 
Lezáró 
típusa Típus Cikkszám Megjegyzés 

 

ZK 804K87 
A csatorna azon végének 

lezárására, ahol nem 
használunk axiális csatlakozót. 

 
Sínszegmens összekötő 

Összekötő 
típusa Típus Cikkszám Megjegyzés 

 

ZSK 804K75 
Két szomszédos 

szegmens 
összekötésére. 

 
Gyűjtőcsatorna-tartóelem 

 

Típus Cikkszám Megjegyzés 

ZWK 804K82 
A gyűjtőcsatorna és a 

fali csatlakozó 
összekötésére. 

 
Fali konzol 

 

Típus Cikkszám Megjegyzés 

WPK-2 804K86 A falra vagy oszlopra 
való telepítéshez. 

 
Gumi végütköző 

 

Típus Cikkszám Megjegyzés 

ZG 804K31 A csatorna végére 
telepítendő. 

 
 


