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Potência Corrente Fluxo Depressão
Emissão 
sonora Braço IP

50/60hz W A m3/h Pa dB(A) m kg

400V 3~ 32A 1 100 4,85 1 500 1400 73 3 100 55

Aspirador UNI 2.0 RE (400V)
+ Braço

Aspirador 
de fumaça

Ref. 061545

O aspirador de fumo UNI 2.0 e o seu braço 160/3 foram concebidos para aspirar e purificar 
os fumos secos produzidos pelos vários processos de soldadura. O aspirador tem um braço 
de sucção removível que gira 360 °.

Aplicações
O aspirador UNI 2.0 foi concebido para as seguintes aplicações:
• soldadura MMA
• soldadura TIG
• soldadura MIG / MAG

 Resistência: A estrutura autoportante interna é feita com tubos de aço reforçados e 
componentes em liga de alumínio  6061 anodizados para garantir a resistência ao longo do 
tempo (apesar da exposição contínua aos fumos). 

 Leveza: O tubo rígido de alumínio permite maior leveza. 

 Eficiência: O perfil quadrado do exaustor permite a máxima sucção.  
 
 Ajustável: O fluxo de sucção é ajustável e o exaustor tem uma alça para melhor preensão 

O braço gira 360°.

  Seguro: Tem uma grade de segurança anti-intrusão (trapo / papel).

Braço 160/3

incluído
Filtro 1.2.3
Ref. 046467

Filtrações
Quatro etapas de filtração:
1 - Filtro de metal (nível de filtração: 1)
2 - filtro ondulado (nível de filtração: 2)
3 - Filtro com bolsas rígidas EPA (nível de filtração: 3)
4 - Filtro de carvão (opção : ref. 064522)

Painel de controlo

On / Off

Ventilador em 
funcionamento

Alerta de filtro entupido

O pacote inclui:
- cabo de 6 m
(4x2,5 mm²).
- tomada não incluída

Rejeição exterior
•  Os gases e fumaças gerados durante a 
soldadura são libertados no exterior para 
evitar a sua propagação no local de trabalho.  
• Fornecer uma bainha de 150 mm de 
diâmetro para evacuar o fumo lá fora.

Ø 150 mm

Evacuação de 
fumaça ao ar livre


