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Stolní odsávací systémy – ideální řešení 
pro odsávání dýmů, plynů a výparů
Lokální odsávání je řešením pro většinu nových požadavků na kvalitu pracovního prostředí bez zásahu
do dispozice laboratoře, stávajících pracovních míst a toku materiálu.
Stolní systémy lze používat v každém prostředí, od montážních pracovišť, kde jsou odsávány výpary z pájení, až po laboratoře, kde je zajišťována nezbytná ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům.
Řeší tak problematiku pracovišť, kde dochází k navažování a rozplňování různých druhů nebezpečných
chemikálií, ochranu pracovníků při práci se zdraví škodlivými látkami i ochranu produktů před kontaminací.
Na základě Vašich požadavků Vám vypracujeme nabídku odsávací sestavy.
Stolní odsávací systémy lze dodat jako kompletní sadu sestavenou výrobcem nebo upravené dle přání
zákazníka.
1) Sada stolního odsavače obsahuje odsávací rameno s odsávacím dymníkem nebo koncovkou, ventilátor s regulací rychlosti a standardním filtrem, hadice, podrobnosti připojení a upínací konzole na stůl.
2) S
 tolní odsávací systémy upravené dle přání zákazníka se skládají z odsávacího ramena, vždy s minidymníkem, doplněného různým příslušenstvím (jako konzoly, prodlužovací rameno, adaptéry, hadice atd.).
Stolní odsávací systém lze připojit:
– k samostatnému ventilátoru/filtru N3
– k centrálnímu ventilačnímu/filtračnímu systému.
Ramena odsávací sestavy lze namontovat přímo do pracovní desky, do médiových sloupků nebo zavěsit
na zeď (do stropu), jsou ohebná ve všech směrech a jednoduše polohovatelná. Ramena lze snadno
demontovat a vyčistit.

Montáž na stěnu
2

Montáž na strop

Montáž na podlahu

1

1

2

Montáž na stůl

Odtah speciální – mřížka se spodním odtahem
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Mřížka se spodním odtahem je odsávací zařízení, které je možné integrovat přímo do pracovní desky
stolu, nepřekáží tak ostatnímu zařízení na pracovišti. Má vysokou účinnost při záchytu těžkých výparů
z lepidel, rozpouštědel a podobných látek. Doporučeno je použití s ventilátorem a filtrem.
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Box odtahový

– zavěšení na stěnu nebo do prostoru

Vyrobený z nerezi. Odtahový komínek Ø 110 mm. Ventilátor není součástí dodávky. Rozměry dle přání
zákazníka.
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Box odtahový

– stojící na pracovní desce stolu

Nabízí levnější i atypické řešení, tam kde vlastnosti certifikovaných laboratorních digestoří nejsou
s ohledem na plánovanou práci potřeba. I přes jednodušší konstrukci mají odtahové boxy
spoustu prvků shodných s digestořemi
pro snadnější, komfortnější, ale hlavně bezpečnou
práci. Jako je bezpečnostní okno výsuvné nahoru vertikálně s bezpečnostním sklem posuvným navíc
v rámu horizontálně, či instalace vestavěných elektro zásuvek s ochrannou krytkou zabraňující vniknutí
vlhkosti či nečistot, nebo výkonné osvětlení s odolným krytem z polykarbonátu.
Konstrukce je kovová v kombinaci ocelových válcovaných profilů a plechových dílů povrchově upravených elektostaticky nanášenou epoxidovou vypalovací barvou, doplněná na přání zákazníka plechovými
nebo skleněnými výplněmi z bezpečnostního skla. Standardně nabízíme dvě varianty výplní:
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– typ A: plné provedení – přední čelo a výsuvné bezpečnostní okno průhledné – sklo, ostatní díly: boky,
záda a strop neprůhledné – plech
– typ B: prosklené provedení – výsuvné bezpečnostní okno, boky i záda průhledné – sklo, ostatní díly
a strop neprůhledné – plech
Strop boxu je standardně shora vybaven osvětlením odděleným od vnitřního prostoru odolným krytem
z polykarbonátu.
Možné jsou i libovolné kombinace skla a plechu i celkových rozměrů boxů, kdy strop je vždy kovový
a omezující je maximální šířka boxu 1400 mm. Box je dodávaný ve smontovaném stavu.
Odtahový box neobsahuje pracovní desku, ta musí být svou odolností vyhovující práci v boxu na pracovním stole pod odtahovým boxem! Stejně tak není součástí odtahového boxu ventilátor, box je pouze
vybaven odtahovým komínkem o průměru 160 mm.
POPIS

box odtahový typ H
box odtahový typ H
box odtahový typ H
box odtahový typ H
box odtahový typ H
box odtahový typ H

ROZMĚR (šxhlxv) [mm]

1050 x 550 x 1300
1200 x 550 x 1300
1400 x 550 x 1300
1050 x 700 x 1300
1200 x 700 x 1300
1400 x 700 x 1300

CENA

49 470,00
50 770,00
52 070,00
51 200,00
52 670,00
54 140,00
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