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xFUME®

Извличане на 
дим.

Изпаренията от заваряване са вредни за 
здравето. В допълнение към опасните газове, той 
съдържа малки частици, които влизат в кръвта 
през белите дробове и могат да причинят 
заболявания. Поради тази причина 
работодателите са задължени да защитават 
заварчиците от тези вещества, за да предотвратят 
сериозни заболявания като рак на белия дроб.

Със системи за извличане на дим xFUME®, 
ABICOR BINZEL предлага мощни решения за 
ефективно извличане на изпарения и надеждно 
предотвратяване на вдишването на вредни 
частици.

Ефективна технология с нисък и висок 
вакуум.
xFUME® блоковете работят с ниска или висока 
вакуумна технология. В зависимост от модела, 
изпарените газове и други малки частици, 
отделени по време на заваряване, се извличат 
директно в мястото на произход до 26.000 PA 
и се почистват в специален филтър.

Компактен, здрав и мобилен.
Компактните и здрави xFUME® системи са 
абсолютно подходящи за промишлена употреба. 
Благодарение на колелата си, те могат да бъдат 
транспортирани удобно, където се изисква 
извличане на дим. Те работят много по-ефективно 
от стационарните или централни системи за 
извличане.

xFUME®: Високоефективна технология за извличане 
вредни газове за надеждна защита на здравето.
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Екстракционни решения за ръчно и роботизирано 
заваряване. Силни и надеждни!

Идеален за 
промишлена 
употреба.

xFUME® FLEX:

xFUME® ADVANCED: 

Здравите и издръжливи решения xFUME® са 
идеално подходящи за устойчива промишлена 
употреба. Предлагат се подходящи решения за 
различни процеси на заваряване, работни 
условия и интензивност на употреба:

Компактно, гъвкаво решение за извличане за 
мобилни индивидуални работни станции

Високопроизводителна екстракция за една до две 
работни места за ръчно заваряване

xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED
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xFUME® FLEX: Компактно, гъвкаво екстракционно 
решение за мобилни индивидуални работни станции.

Вашите предимства.

Мобилният екстракционен блок xFUME® FLEX е универсален и е винаги правилният избор, когато е 
необходима ефективна и гъвкава система за извличане за променяща се единична работна станция.

 ■ Свободно подвижна фуния за извличане с 2, 3 или 
4 м изваждаща рама за лесно и прецизно поставяне 

 ■ Компактен, лек и подвижен дизайн за мобилна 
употреба и лесен транспорт

 ■ Устойчив мотор с ниска поддръжка без въглеродни 
четки 

 ■ Лесна работа благодарение на лесно сменяем филтър 
за еднократна употреба

 ■ IВградено LED осветление за оптимални условия на 
осветление дори при тесни детайли

 ■ Проста инсталация „plug & play“
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Общи детайли.

xFUME® FLEX може да се 
използва гъвкаво на почти 
всяка работна станция за 
ръчно заваряване и за 
всички приложения за 
заваряване, рязане и 
шлайфане 
Екстракционната 
единица е подходяща и 
за особено тесни и 
труднодостъпни зони с 
лоши условия на 
осветление и задачи, при 
които е необходима 
стандартна заваръчна 
горелка ABICOR BINZEL 
без извличане.

xFUME® FLEX

Максимална 
гъвкавост за 
всички задачи 
за извличане.

аспиратор с интегрирано 
LED осветление и защитни 
решетки

Здрав  
метален корпус

Филтърна касета - лесна за смяна
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xFUME® ADVANCED: Мощна система за извличане за 
до две работни места за ръчно заваряване.

Вашите предимства.

В комбинация с горелки за извличане на дим на ABICOR BINZEL, мобилната система за извличане 
xFUME® ADVANCED извлича заваръчните газове директно там, където възникват.

 ■ Особено мощен благодарение на високо вакуумната 
технология с повече от 16.000 PA отрицателно налягане

 ■ Два връзки за маркучи за извличане

 ■ За гъвкава и удобна работа на до две работни станции с 
една система

 ■ Автоматично почистване на филтъра чрез импулс на 
сгъстен въздух

 ■ Висока ефективност благодарение на филтъра, който 
филтрира до 99,95 % от целия прах > 0,1 μm

 ■ Автоматичен старт / стоп чрез токова връзка за 
намаляване на разходите и за по-малко износване

 ■ Компактен и здрав дизайн с колела за мобилна употреба 
и лесен транспорт
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Общ преглед.

В комбинация с димоотвеждащите горелки ABICOR BINZEL RAB GRIP HE 2 
xFUME® ADVANCED е особено ефективен. Благодарение на оптималната 
координация, те осигуряват високоефективно извличане директно от газовата 
дюза с едновременно ясен изглед за дъгата. Бренерите за извличане RAB 
GRIP HE могат лесно да бъдат свързани към всички съществуващи работни 
станции MIG/MAG.

xFUME® ADVANCED

Идеално 
подходящ за 
горелки за 
извличане на 
дим RAB GRIP 
HE.

Контролен панел

Връзка за шлаух 
за извличане

Свързване на сгъстен въздух за 
100 % автоматично почистване

Прахоуловител 
с чекмедже

Контролна кутия с 
двигатели 2 х 0,8 кВт



xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Макс. въздушен поток: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h

Връзки: Рамо за извличане 2

Диаметър на връзката: – 60 mm

Макс. вакуум: – ∼ 16.000 PA

Ниво на шума: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

Напрежение: 115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz

–

115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz

–

Мощност на мотора: 1,1 kW 2 x 0,8 kW

Ефективност на филтъра: ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Почистване: няма автоматично

Автоматичен старт / стоп: не да

Регулируем въздушен поток: не да

Тегло: 120,0 – 129,0 kg 40,0 kg

Размери: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940mm
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Техническа информация.

Екстракционни 
уреди xFUME®

xFUME® – 
мобилен, 
флексибелен, 
ефективен!



Описание Напрежение Версия Характеристики № за 
поръчка

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 2m 601.0090.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 3m 601.0091.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 4m 601.0092.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 2m 601.0093.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 3m 601.0094.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 4m 601.0095.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 2m 601.0096.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 3m 601.0097.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Слаб вакуум Извличащо рамо L = 4m 601.0098.1

xFUME® ADVANCED 230 V 50/60 Hz Силен вакуум 1 до 2 извличащи връзки 601.0099.1

xFUME® ADVANCED 115 V 50/60 Hz Силен вакуум 1 до 2 извличащи връзки 601.0100.1

xFUME® ROBO екстракционен комплект 

Пълен комплект
№ за 

поръчка
№ за 

поръчка

за 3 m за 6 m

xFUME® ROBO W 500 22° / A 500 22° 191.0217.1 191.0221.1

xFUME® ROBO W 500 45° / A 500 45° 191.0218.1 191.0222.1

xFUME® ROBO W 600 22° 191.0219.1 191.0223.1

xFUME® ROBO W 600 45° 191.0220.1 191.0224.1

роботизирана заваръчна горелка 
ABIROB® W (стандартна)

комплект за извличане 
xFUME® ROBO

Комплектът за екстракция xFUME® ROBO е идеалното решение за отвеждане на дим при заваряване от източника.
В комбинация с роботизирана горелка за роботи ABIROB® W е гарантирано надеждно и прецизно отвеждане на 
изпаренията, когато екстракционният комплект е прикрепен към заваръчния робот и е свързан с екстрактор. 
Екстракционният комплект е отделен от шлаухпакета на роботизираната горелка, което гарантира, че заваръчните 
изпарения могат да текат безпрепятствено към екстракционната единица. Вече мощността за извличане от 50 mbar
е достатъчна за извличане на 95% и повече заваръчни изпарения при източника, без да се засяга покритието на
защитния газ.
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Поръчвам общ поглед.

Екстракционни уреди xFUME®
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xFUME® и горелки за извличане на дим RAB GRIP HE 2.
Идеално системно решение!

Идеалните добавки за извличащата система 
xFUME® ADVANCED са новите горелки за 
извличане на дим RAB GRIP HE 2 от ABICOR 
BINZEL. Заедно тези перфектно координирани 
системи поставят нови стандарти при 
извличането на вредните газове.

Новите бренери RAB GRIP HE 2 улавят димните 
газове там, където са създадени: директно от 
газовата дюза. За да се предотврати 
затрудняване достъпността на компонента и ясен 
изглед на дъгата, RAB GRIP HE 2 улавя димните 
ок. 45 мм надолу от газовата дюза.

Благодарение на новата конусна геометрия на 
дюзите, новите шлаухпакети и тръби за 
извличане, както и оптимизираната връзка с 

Горелка за 
изсмукване на 
дим RAB GRIP 
HE 2

машината, RAB GRIP HE 2 улавя  димните газове 
от заваряване оптимално дори в трудни работни 
позиции. Например ефективността на извличане 
в хоризонтално положение е над 95 %, което 
поставя системата в най-горния диапазон на 
горелки за извличане.

Системното решение с xFUME® ADVANCED
и горелки за извличане на дим RAB GRIP HE 2 
съчетава ефективна защита на здравето с най-
добрите възможни условия на работа и е 
изключително подходящо за взискателна 
промишлена употреба.
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Малка промяна, голям ефект

Електронна 
книга »Пълното 
ръководство за 
извличане на 
дим.« 

Сканирайте QR кода и 

изтеглете безплатната си 

електронна книга! 

Инсталирането на една или повече системи за 
отвеждане на заваръчни газове няма влияние 
върху процеса на заваряване или избора на 
заваръчно оборудване. Вече е възможно да се 
постигне здравословен околен въздух по време на 
заваряване с помощта на една горелка за 
отвеждане на дим и / или централно 
разположена или мобилна система за отвеждане 
на дим. Не е необходимо да се използва 
централна система за отвеждане на изпарения и 
филтри, която напълно обменя въздуха в залата 
няколко пъти на час. Мобилните извличащи 
устройства са по-евтини, по-гъвкави и най-
подходящи за извличане при източника. Те 
гарантират, че вредните изпарения от заваряване 
се абсорбират и изхвърлят директно в точката на 
произход. Възползвайте се от демонстрация на 
продукт във вашата компания. Свържете се с 
вашия дистрибутор за заваряване и изпробвайте 

възможностите за извличане на заваръчен дим 
директно във вашите помещения. Електронната 
книга на тема „Пълното ръководство за извличане 
на изпарения.“ Също предлага много 
допълнителна информация и дава отговори на 
тези въпроси, например: 

 ■ Коя система за отвеждане на дим е най-
подходящата за нас?

 ■ Какво трябва да се има предвид при заваряване 
на метали, които произвеждат  токсични 
изпарения? 

 ■ Има ли и горелки за отвеждане на заваръчни 
газове, които са по-лесни за работа? 

 ■ Означава ли това, че установените процеси на 
заваряване трябва да бъдат променени?

 ■ Кои решения са налични за TIG заваряване?
 ■ Какви са настоящите законови изисквания? 
 ■ и много повече



www.binzel-abicor.com

Бинцел България ЕООД
гр.София,бул.Черни връх 71А · BULGARIAN
T +359 2 962 6941
F +359 2 862 4530
nedkov@binzel-abicor-bg.com

PR
O

.A
08

5.
BG

 •
 B

i-1
.0

00
.0

5.
21

 •
 ©

 C
op

yr
ig

ht


