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VacuFil Compact



The future is compact
Profesionální odsávací zařízení s vysokým vakuem pro všechny běžné svařovací hořáky za vstupní cenu

Zařízení VacuFil Compact je vybaveno zvlášť velkou svislou filtrační patronou umožňující obzvlášť účinné 

odčišťování. Stupeň odlučivosti přes 99,9 procent chrání svářeče v  průmyslových provozech účinně i  proti 

nejjemnějším částečkám ve svářečském dýmu. 

Velmi snadná obsluha jedním tlačítkem ulehčuje nastavování přístroje, dokonce i  v  pracovních rukavicích. 

Volitelně lze k VacuFil Compact přiobjednat i automatickou regulaci odsávacího výkonu. Nastavený odsávací 

výkon tak zůstává vždy konstantní  – stejně jako u  tempomatu. Zařízení doplňuje řada dalšího dodatečného 

vybavení, jako je automatické spouštění a  zastavování, tác na nářadí s  držákem kelímku, různé sací hadice 

a štěrbinové a kuželové hubice. 

• Kompresor s bočním kanálem

• Intuitivní ovládání jedním tlačítkem

• Plynulá regulace odsávacího výkonu

• Nabíjecí zdířka USB typ A

• Kompaktní konstrukce

• Sledování odsávacího výkonu

Vlastnosti

• Plynulá předvolba odsávacího výkonu pro možnost  

 použití nejrůznějších svařovacích pistolí s odsáváním

• Intuitivní ovládání jedním tlačítkem, i v  

 rukavicích

• Vynikající poměr ceny a výkonu s množstvím  

 doplňkového vybavení

• Vysoký odsávací výkon díky kompresoru s  

 bočním kanálem

• Díky kompaktnímu provedení velmi vhodné  

 k použití na různých pracovištích

Přednosti



VacuFil Compact
Filtr

Filtrační stupně 1

Filtrační plocha 6,7 m²

Typ filtru Filtrační patrona

Stupeň odlučivosti ≥ 99,9 %

Klasifikace prachu M

Základní údaje

Rozměry (š × h × v) 589 × 590,5 × 833 mm

Hmotnost 65 kg

Doplňkové informace

Typ ventilátoru Kompresor s bočním kanálem

Připojovací nátrubek Ø 45 mm

Výstup vzduchu 63 mm

Technické údaje

Obj. č. Provedení

109 0676 Membránová filtrační patrona 6,7 m² 
KemTex® PE-M

109 0699 Membránová filtrační patrona 6,7 m² 
KemTex® ePTFE

109 0472 Předfiltrační rohože pro chlazení motoru  
(sada 10 ks)

149 0779 Jednorázová odpadní nádoba

94 102 702 Automatika zapínání a vypínání vč.  
senzoru s 5 m připojovacím kabelem 

118 0838 Regulace odsávacího výkonu pro VacuFil 
Compact

149 0776 Tác na nářadí s držákem kelímku

Náhradní díly a příslušenství

Ovládání jedním tlačítkem
Bohaté dodatečné vybavení

Obj. č. Filtrační metoda Napěťová soustava Výkon motoru Odsávací výkon 
při 18 000 Pa

Odsávací výkon
max.

Max.  
podtlak

82 310 Paměťový filtr 1× 230 V/50 Hz 1,5 kW 50 m³/h 160 m³/h 24 000 Pa

82 311 Paměťový filtr 3× 400 V/50 Hz 2,2 kW 100 m³/h 190 m³/h 34 000 Pa

82 360 Odčišťovatelný filtr 1× 230 V/50 Hz 1,5 kW 50 m³/h 160 m³/h 24 000 Pa

82 361 Odčišťovatelný filtr 3× 400 V/50 Hz 2,2 kW 100 m³/h 190 m³/h 34 000 Pa

Údaje pro objednávání
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