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Відведення диму 
за допомогою 
xFUME®.

Зварювальний дим є смертельно небезпечним. Крім 
шкідливих газів, вони містять мікроскопічні частки, які 
надходять у кровоносні судини через легені і стають 
причиною хвороб. Роботодавці повинні захищати 
зварювальників від цих шкідливих речовин для 
запобігання серйозних захворювань на зразок раку 
легенів. 

Система витяжки зварювального диму xFUME® 
групи ABICOR BINZEL є дієвим засобом вирішення 
цієї проблеми, надаючи можливість відводити 
практично всі шкідливі речовини й уникати їх 
проникнення в організм.

Ефективна технологія низького і високого 
вакууму.
Пристрої xFUME® працюють на технологіях низького 
або високого вакууму. Залежно від моделі, дими та 
інші дрібні частки, які потрапляють у повітря під час 
зварювання, відводяться безпосередньо в місці 
виникнення під тиском на рівні 26.000 Па і 
пропускаються через спеціальний фільтр.

Компактність, міцність, мобільність.
Невеликі розміри і надійність систем xFUME® 
якнайкраще відповідають промисловим потребам. 
Завдяки оснащенню колесами, вони зручні в 
транспортуванні до будь-якого місця, де необхідно 
здійснити відведення диму. Їхня ефективність значно 
перевищує відповідні показники стаціонарних і 
централізованих систем.

xFUME® – високоефективна технологія відведення 
диму для надійного захисту здоров’я.
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xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED

Надійні та придатні для довгострокової експлуатації 
системи xFUME® якнайкраще пристосовані до 
використання в складних промислових умовах. 
Наявні функції дозволяють інтенсивне використання 
систем для різних видів зварювання та виробничих 
умов:

високоефективна витяжка диму при ручному 
зварюванні на одному або двох робочих місцях

 компактний, легкий у застосуванні пристрій для 
пересувних окремих робочих місць

Ідеальний варіант 
для промислового 
застосування.

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:

Рішення для витяжки диму при ручному та 
автоматизованому зварюванні. Міцність та надійність!



https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28Einheit%29
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xFUME® FLEX – компактний і легкий у застосуванні 
пристрій для пересувних окремих робочих місць.

Ваші переваги.

Пересувний пристрій xFUME® FLEX має багатопрофільний характер і стане найкращим варіантом для 
забезпечення окремих робочих місць ефективною і гнучкою системою відведення диму.

 ■ Зручний в транспортуванні телескопічний витяжний 
рукав для відведення диму довжиною у 2, 3 або 4 м для 
полегшеного і точного розташування

 ■ Компактна і легка пересувна конструкція для швидкого 
застосування і легкого переміщення

 ■ Двигун, оснащений вугільними щітками, придатний для 
тривалого використання; не потребує високих витрат 
на сервісне обслуговування

 ■ Зручний у використанні завдяки знімному 
одноразовому фільтру

 ■ Вбудоване світлодіодне освітлення для робіт в 
оптимальних умовах видимості, навіть із малими 
деталями

 ■ Легкий монтаж



https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28Einheit%29
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Короткий огляд елементів.

xFUME® FLEX можна 
застосовувати практично в 
будь-яких робочих 
умовах, в усіх видах 
зварювання, різання й 
шліфування. Пристрій 
також придатний для 
особливо важкодоступних 
місць, в умовах 
обмеженого простору і 
низької видимості, а також 
завдань, виконання яких 
потребує використання 
стандартних 
зварювальних пальників 
ABICOR BINZEL без 
системи відведення диму.

xFUME® FLEX

Максимальна 
пристосованість 
до різноманітних 
завдань з 
відведення диму.

Витяжні насадки з вбудованим 
світлодіодним освітленням і 
захисною решіткою

Міцний
металевий корпус  

Картриджний фільтр – легкий в заміні 
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xFUME® ADVANCED – потужна система відведення 
диму, до 2-х робочих місць.

Ваші переваги.

У поєднанні зі зварювальними пальниками серії RAB від ABICOR BINZEL з технологією відведення диму, 
пересувна система xFUME® ADVANCED забезпечує відведення зварювального диму безпосередньо з 
місця його утворення.

 ■ Особлива потужність завдяки технології високого 
вакууму з негативним тиском у понад 16.000 Па

 ■ Два місця під’єднання шлангів

 ■ Полегшене і комфортне обслуговування до двох 
робочих місць за допомогою однієї системи

 ■ Автоматична очистка фільтра за допомогою імпульсів 
стисненого повітря

 ■ Висока ефективність завдяки картриджним фільтрам, які 
затримують до 99,95 % всіх часток розміром ≥ 0,1 мкм

 ■ Автоматична функція старт/стоп за допомогою 
струмовимірювальних кліщів для зниження 
експлуатаційних витрат та амортизації

 ■ Компактна й надійна колісна конструкція для швидкого 
застосування і легкого транспортування
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Короткий огляд елементів.

У поєднанні зі зварювальними пальниками RAB GRIP HE 2 з технологією 
відведення диму, система xFUME® ADVANCED стає особливо продуктивною. 
Завдяки оптимальному співвідношенню забезпечується високоефективне 
відведення диму безпосередньо в зоні його утворення, не заважаючи 
візуальному контролю зварювального процесу. Зварювальні пальники серії 
RAB GRIP легко під’єднуються до всіх зварювальних апаратів MIG/MAG.

xFUME® ADVANCED

Ідеально 
пристосований до 
зварювальних 
пальників RAB 
GRIP HE 2 з 
технологією 
відведення диму.

Панель керування

Місця під’єднання 
шлангів

Подача стисненого
повітря для повного

автоматичного очищення

Ємність для
збору пилу

Пульт управління з двигунами 
потужністю 2 х 0,8 кВт



xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Максимальний потік повітря 1.200 м3/год 340 м3/год

Під’єднання, к-ть телескопічний
витяжний рукав

2

Діаметр під’єднання – 60 мм

Максимальний тиск – ~16.000 Па

Рівень шуму ≤ 72 дБ (А) ≤ 68 дБ (А)

Напруга живлення 115 В 50/60 Гц
230 В 50/60 Гц

–

115 В 50/60 Гц
230 В 50/60 Гц

–

Потужність двигуна 1,1 кВт 2 х 0,8 кВт

Ступінь очищення ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Очищення фільтру – автоматичне

Автоматична система старт/стоп – так

Регульована подача повітря – так

Вага 120 – 129 кг 40 кг

Параметри 700 x 700 x 1.095 мм 370 x 370 x 940 мм
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Технічні дані.

Димовитяжні 
системи xFUME®

xFUME® – 
мобільний, 
гнучкий, 
ефективний!



Найменування Напруга живлення Тип системи Комплектація Ідентиф. №

xFUME® FLEX 230 В 50 Гц Низьковакуумна Витяжний рукав 2 м 601.0096.1

xFUME® FLEX 230 В 50 Гц Низьковакуумна Витяжний рукав 3 м 601.0097.1

xFUME® FLEX 230 В 50 Гц Низьковакуумна Витяжний рукав 4 м 601.0098.1

xFUME® ADVANCED 230 В 50/60 Гц Високовакуумна 1 - 2 місця під’єднання 601.0099.1

Набір витяжних шлангів xFUME® ROBO

Найменування Ідентиф. № Ідентиф. №

для 3 м для 6 м

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

роботизований зварювальний 
пальник ABIROB® W (стандарт)

комплект витяжних
шлангів xFUME® ROBO
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Огляд для замовлення.

Димовитяжні системи xFUME®

Набір витяжних шлангів xFUME® ROBO є ідеальним рішенням для зварювання. У поєднанні з роботизованими пальниками 
ABIROB® W забезпечується надійне та точне відведення диму, коли набір для відводу прикріплений до зварювального 
робота та підключений до витяжного блоку. Набір витяжних шлангів відокремлений від кабельного вузла роботизованого 
пальника та гарантує, що зварювальний дим може безперешкодно надходити до витяжної установки. Потужності витяжки 50 
мБар достатньо для відведення 95% та більше зварювального диму в зоні його утворення, не впливаючи на покриття 
захисного газу.



10

xFUME® ADVANCED в комплекті зі зварювальними 
пальниками RAB GRIP HE 2 – досконале системне 
рішення!

Слугують чудовим доповненням системи xFUME® 
ADVANCED виробництва ABICOR BINZEL. Разом 
ці досконало поєднані продукти встановлюють 
нові стандарти у відведенні диму.

Нові пальники серії RAB GRIP HE 2 забезпечують 
видалення диму в місці його утворення, 
безпосередньо біля газового сопла. Для 
запобігання ускладненню доступу до зварюваних 
компонентів і зорового контакту зі зварювальною 
дугою, пальники RAB GRIP HE 2 вловлюють дими 
на відстані 37,5 - 45 мм від джерела утворення.

Завдяки новій геометрії витяжної насадки, новим 
шланговим пакетам і витяжним шлангам, а також 

Зварювальні 
пальники RAB 
GRIP HE 2

оптимізованому роз’єму, пальники серії RAB GRIP 
HE 2 вловлюють зварювальний дим навіть у 
складних робочих позиціях. Наприклад, при 
зварюванні в нижньому положенні показники 
ефективності сягають понад 95 %, що робить 
серію пальників одними з найкращих для 
відведення диму.

Системне рішення xFUME® ADVANCED та 
зварювальних пальників RAB GRIP HE 2 поєднує 
дієвий захист здоров’я з якнайкращими умовами 
роботи, що ідеально вписується у потреби 
вимогливого промислового середовища.
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Невеликі зміни, великий ефект

Електронна 
книга 
«Керівництво 
відводу 
зварювального 
диму»

Відскануйте QR-код та 

завантажте свою безкоштовну 

електронну книгу!

Встановлення однієї або декількох систем 
відведення зварювального диму не впливає на 
процес зварювання або вибір зварювального 
обладнання. Вже можна досягти здорового 
навколишнього повітря під час зварювання за 
допомогою одного пальника для відводу диму 
та / або центральної або мобільної системи 
відведення диму.

Необов’язково використовувати центральну 
систему відводу та фільтрації, яка повністю 
обмінює повітря в приміщенні кілька разів на 
годину. Мобільні витяжні системи дешевші, 
гнучкіші та найкраще підходять для відводу 
диму в зоні його утворення. Вони забезпечують 
поглинання та відвод шкідливих зварювальних 
парів безпосередньо у місці їх утворення.

Скористайтеся демонстрацією обладнання на 
базі вашого підприємства. Зверніться до свого 

дилера з питань зварювання та перевірте 
можливості відведення зварювального диму 
безпосередньо у вас у приміщенні.

Електронна книга на тему «Керівництво відводу 
зварювального диму» також пропонує багато 
додаткової інформації та надає відповіді на 
запитання, наприклад: 

 ■ Яка система відводу диму є правильною 
для нас

 ■ Що потрібно враховувати при зварюванні 
металів, що утворюють токсичні пари

 ■ Чи існують також зварювальні пальники з 
димовідводом, якими легше користуватися?

 ■ Чи спричиняє монтаж димовитяжних систем 
зміну актуальних процесів зварювання?

 ■ Які рішення доступні для зварювання TIG?
 ■ Які чинні законодавчі вимоги?
 ■ Та багато іншого
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