
Aktiivne tervisekaitse 
uuendusliku suitsugaasi-
väljatõmbetehnoloogiaga

xFUME®

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

w w w.binzel - abicor.com



2

Keevitussuits on 
tervisele kahjulik.

Peale ohtlike gaaside sisaldab see väikeosakesi, mis 
sattuvad kopsude kaudu verre ja võivad põhjustada 
haigestumisi. Seetõttu on tööandjad kohustatud kaitsma 
keevitajaid nende ainete eest, et vältida raskeid haigusi, 
näiteks kopsuvähki.

xFUME® suitsugaaside-väljatõmbesüsteemide näol 
pakub ABICOR BINZEL vajaduspõhiseid ja suure 
jõudlusega lahendusi suitsugaaside tõhusaks eemalda-
miseks ning kahjulike osakeste sissehingamise usaldus-
väärseks vältimiseks.

Tõhus Low- ja High-vaakumtehnoloogia.
xFUME® seadmed töötavad Low- või High-vaa-
kumtehnoloogiaga. Olenevalt mudelist eemaldatak-
se keevitamise ajal eraldunud suitsugaasid ja muud 
väikeosakesed otse nende tekkimise kohas kuni 26 000 
PA-ni ja puhastatakse spetsiaalses filtris.

Kompaktne, tugev ja mobiilne.
Kompaktse ja tugeva konstruktsiooniga xFUME® 
süsteemid on absoluutselt tööstuskõlblikud. Tänu nende 
rollile saab neid mugavasti kasutada kõikjal seal, kus on 
vaja tagada suitsugaasi väljatõmme. Seejuures töötavad 
nad tunduvalt tõhusamalt kui statsionaarsed või tsentra-
alsed väljatõmbeseadmed.

xFUME®: Suure võimsusega imitehnoloogia usaldusväärse 
tervisekaitsega.
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Väljatõmbelahendused käsitsi- ja robotkeevituse jaoks. 
Tugev ja töökindel!

xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED

Tugevad ja pika kasutuseaga xFUME® lahendused 
sobivad ideaalselt tööstuse rasketes tingimustes 
kasutamiseks. Nad annavad sobivad lahendused 
erinevate keevitusmeetodite, kasutustingimuste ja 
-intensiivsuste jaoks:

 Suure võimsusega väljatõmme ühe või kahe käsitsi 
keevitamise töökoha jaoks

 Kompaktne, paindlik väljatõmbelahendus mobiilsete 
üksiktöökohtade jaoks

Ideaalne tööstuses 
kasutamiseks.

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:
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xFUME® FLEX: Kompaktne, paindlik väljatõmbelahen-
dus mobiilsete üksiktöökohtade jaoks.

Teie eelised.

Mobiilne väljatõmbeseade xFUME® FLEX on universaalselt kasutatav ja õige valik alati siis, kui vahelduva 
üksiktöökoha jaoks on vaja tõhusat ja paindlikku väljatõmmet.

 ■ Vabalt liikuv väljatõmbelehter 2, 3 või 4 m pikkuse väljatõm-
bevardaga tagab hõlpsa, täpse paigutamise

 ■ Kompaktne, kerge ja teisaldatav mudel mobiilseks kasuta-
miseks ja hõlpsaks transportimiseks

 ■ Pika kasutuseaga, vähese hooldusvajadusega, süsiharjade-
ta mootor

 ■ Lihtne käsitseda tänu hõlpsasti vahetatavale ühekordselt 
kasutatavale filtrile

 ■ Integreeritud LED-valgusti tagab optimaalsed valgustustingi-
mused ka kitsaste detailide korral

 ■ Lihtne „Plug & Play“ paigaldamine 
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Üksikasjalik ülevaade.

xFUME® FLEX-i saab 
paindlikult kasutada 
peaaegu igasugustes 
käsikeevitus-töökohtadel 
ning kõikideks keevitus-, 
lõike- ja lihvimisülesanne-
teks. Väljatõmbeseade 
sobib ka väga kitsastesse 
ja raskesti ligipääsetava-
tesse kohtadesse, kus on 
halvad valgustingimused 
ja tööd, kus on standard-
set ABICOR BINZEL 
keevituspõletit tuleb 
kasutada ilma väljatõmbe-
seadmeta.

xFUME® FLEX

Maksimaalne 
paindlikkus 
kõigi väljatõm-
beülesannete 
jaoks.

Väljatõmbekubu LED-
valgusti ja kaitserestiga

Tugev
metallkorpus

Filtrikassett – lihtsasti vahetatav
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xFUME® ADVANCED: suure võimsusega väljatõmme 
kuni kahele käsitsikeevituse töökohale.

Teie eelised.

Koos ABICOR BINZEL suitsugaasi-väljatõmbepõletitega imeb mobiilne väljatõmbesüsteem xFUME®  
ADVANCED keevitussuitsu ära kohe selle tekkimiskohas.

 ■ Eriti suure võimsusega tänu kõrgvaakumtehnoloogiale 
alarõhuga üle 16 000 Pa

 ■ Kaks ühendust imivoolikutele

 ■ Paindlikuks ja mugavaks töötamiseks ühes süsteemis kuni 
kahel töökohal

 ■ Filtri automaatne puhastamine suruõhuimpulsi toimel

 ■ Väga tõhus tänu sellele, et padrunfilter filtreerib välja 
99,95 % kogu tolmu suurusega > 0,1 μm

 ■ Käivitus-/seiskamisautomaatika voolutangide kaudu tagab 
väiksemad kasutuskulud ja vähendab kulumist

 ■ Kompaktne ja tugev mudel rullidega mobiilseks kasutami-
seks ja hõlpsaks transportimiseks
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Üksikasjalik ülevaade.

Koos ABICOR BINZEL RAB GRIP HE 2 suitsugaasi-väljatõmbega põletiga on 
xFUME® ADVANCED eriti tõhus. Tänu optimaalsele kohandamisele tagate ülitõhusa 
väljatõmbe otse gaasidüüsi juures ja samal ajal vaba vaate elektrikaarele. RAB 
GRIP väljatõmbepõleti saab hõlpsasti ühendada kõigi olemasolevate MIG/MAG-
töökohtadega.

xFUME® ADVANCED

Sobib ideaalselt 
RAB GRIP HE 2 
suitsugaasi-väl-
jatõmbega 
põleti jaoks.

Juhtpaneel

Imivooliku ühendus

Suruühendus 100 %
automaatse puhastamise jaoks

Tolmukogumismahuti 
sahtliga

Juhtimiskilp 2 x
0,8 kW mootoritega
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Tehnilised andmed.

Imiseadmed 
xFUME®

xFUME® – 
mobiilne, paind-
lik, efektiivne!

xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Maks. õhuvool: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h

Ühendused: Väljatõmbekronstein 2

Ühenduse läbimõõt: – 60 mm

Maks. alarõhk: – ∼ 16 000 PA

Müratase: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

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

–

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

–

Mootori võimsus: 1.1 kW 2 x 0.8 kW

Filtri efektiivsus: ≥ 99.95 % ≥ 99.95 %

Puhastamine: Puudus Automaatne

Käivitus-/seiskamisautomaatika: ei jah

Reguleeritav õhuvool: ei jah

Kaal: 120.0 – 129.0 kg 40.0 kg

Suurus: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm
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Tellimuse ülevaade.

Nimetus Pinge Mudel Varustus Tellimisnumber

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 2m 601.0090.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 3m 601.0091.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 4m 601.0092.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein L = 2m 601.0093.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 3m 601.0094.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 4m 601.0095.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 2m 601.0096.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 3m 601.0097.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Madalvaakum Väljatõmbekronstein l = 4m 601.0098.1

xFUME® ADVANCED 230 V 50/60 Hz Kõrgvaakum 1 – 2 väljatõmbeühendust 601.0099.1

xFUME® ADVANCED 115 V 50/60 Hz Kõrgvaakum 1 – 2 väljatõmbeühendust 601.0100.1

xFUME® ROBO väljatõmbekomplekt

Tervikkomplekt Tellimuse nr Tellimuse nr

pikkusega 3 m pikkusega 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

ABIROB® W robotkeevituspõleti 
(standardne)

xFUME® ROBO täielik
väljatõmbekomplekt

Imiseadmed xFUME®

The xFUME® ROBO väljatõmbekomplekt on ideaalne lahendus keevitussuitsu väljatõmbe tagamiseks selle tekkekohas. Kombineeritu-
na ABIROB® W robotkeevituspõletiga on tagatud usaldusväärne ja täpne suitsu väljatõmme, kui väljatõmbekomplekt on kinnitatud 
keevitusroboti külge ja ühendatud väljatõmbeseadmega. Väljatõmbekomplekt on eraldatud robotpõleti kaablikomplektist, mis tagab, 
et keevitussuits saab takistusteta voolata väljatõmbeseadmesse. Juba väljatõmbevõimsus 50 mbar on piisav, et eemaldada 95% ja 
rohkem keevitussuitsu selle tekkekohas ilma, et see mõjutaks kaitsegaasi katvust.
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xFUME® ja suitsugaasi-väljatõmbepõleti RAB GRIP HE 2. 
Ideaalne süsteemne lahendus! 

Ideaalne täiendus väljatõmbeseadmele xFUME® 
ADVANCED on ABICOR BINZEL-i uued väljatõmbe-
põletid RAB GRIP HE 2. Koos kehtestavad need 
ideaalselt teineteisega kohandatud süsteemid väl-
jatõmbeseadmetele uue standardi.

Uus RAB GRIP HE 2 põletiseeria imeb suitsugaasi 
ära selle tekkimiskohas: otse gaasidüüsi juures. 
Selleks, et imidüüs ei takistaks töödeldavale detailile 
juurdepääsu ja vaadet keevituskaarele, tuvastab uus 
RAB GRIP HE 2 olenevalt põleti tüübist 37,5 mm või 
45 mm gaasidüüsi taga oleva suitsu.

Imidüüside uudse geomeetria, uute voolikukomplek-
tide ja imivoolikute ning optimeeritud masinapoolse 

Suitsugaasi- 
väljatõmbepõleti 
RAB GRIP HE 2

ühenduse tõttu suudab RAB GRIP HE 2 suurepäraselt 
tuvastada keevitussuitsu isegi rasketes tööasendites. 
Väljatõmbe efektiivsus vanni asendis on näiteks üle 
95 % ja kuulub seega imipõletite kõrgeimasse klassi.

xFUME® ADVANCED süsteemilahendus ja RAB 
GRIP HE 2 suitsugaasi-väljatõmbepõleti ühendavad 
tõhusa tervisekaitse parimate võimalike töötingimus-
tega ning sobivad ideaalselt raskete tööstuslike 
rakenduste jaoks.
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Väike muudatus, suur mõju

e-raamat „Keevi-
tussuitsu väl-
jatõmbe täielik 
juhend“

Skannige QR-kood ja laadige 

alla tasuta e-raamat!

Ühe või mitme keevitussuitsu väljatõmbesüsteemi 
paigaldamine ei mõjuta keevitusprotsessi ega 
keevitusseadmete valikut. Keevitamise ajal on juba 
võimalik saavutada tervislik välisõhk, kasutades üht 
suitsu väljatõmbepõletit ja/või tsentraalselt paiguta-
tud või mobiilset suitsu väljatõmbesüsteemi.

Pole vaja kasutada tsentraalset suitsuärastus- ja 
filtrisüsteemi, mis vahetab halli õhu täielikult välja 
mitu korda tunnis. Liikuvad väljatõmbeseadmed on 
odavamad, paindlikumad ja sobivad kõige paremini 
suitsu väljatõmbeks tekkekohas. Need tagavad 
kahjuliku keevitussuitsu imendumise ja eraldumise 
otse tekkekohas.

Kasutage ära võimalus osaleda toote tutvustamisel 
oma ettevõttes. Pöörduge oma keevitusspetsialistist 
edasimüüja poole ja katsetage keevitussuitsu 
väljatõmbe võimalusi otse oma ruumides.

E-raamat teemal „Keevitussuitsu väljatõmbe täielik 
juhend“ pakub ka palju lisateavet ja annab vastused 
näiteks alljärgnevatele küsimustele:

 ■ Milline keevitussuitsu väljatõmbesüsteem on meie 
jaoks õige?

 ■ Mida tuleb arvestada mürgist suitsu tekitavate 
metallide keevitamisel?

 ■ Kas on olemas ka keevitussuitsu väljatõmbega 
põletid, mida on lihtsam käsitseda?

 ■ Kas see tähendab, et kasutuselevõetud keevitu-
sprotsesse tuleb muuta?

 ■ Millised lahendused on saadaval TIG-keevituse 
jaoks?

 ■ Millised õigusaktid kehvivad praegu?
 ■ ja palju muud
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