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Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER 
 systém 8000 a 9000 v detailu 

Funkce 
Vzduch obsahující škodlivé látky je odsáván potrubím. P ivád né prachové 
ástice jsou separovány na povrchu filtra ního média. Inteligentní ídicí systém 

monitoruje vytvá ení prachové vrstvy a po dosažení mezní hodnoty v závislosti 
na použití od istí filtra ní patrony pomocí stla eného vzduchu. To vše bez 
p erušení provozu za ízení. Uvoln né prachové ástice spadnou do sb rného 
prachového zásobníku, který pak lze bez problém  vyprázdnit. 

 

Inteligentní ídicí systém 
Jádrem odsávacích a filtra ních za ízení KEMPER je inteligentní ídicí systém na 
bázi Simatic S7 firmy Siemens. Veškeré funkce vlastního vyvinutého ídicího 
systému lze vyvolat pomocí ovládacího panelu a zobrazit na displeji. Integrovaný 
diagnostický systém kontroluje bezporuchový provoz za ízení a v p ípad  
eventuální poruchy je obsluha informována poruchovým hlášením na displeji. 
Funk ní analýza ídicího systému je p izp sobena provozní a výkonové 
charakteristice za ízení v daném provozu, ímž dochází k prodloužení servisních 
interval  a zvýšení životnosti filtr . 
 
 
 
P esná regulace 
Dodate né vybavení odsávacích a filtra ních za ízení KEMPER za ízením 
regulujícím sací výkon dle skute né okamžité pot eby velmi významn  snižuje 
provozní náklady. Senzory trvale kontrolují regulaci pot ebného sacího 
výkonu, která se provádí zm nou otá ek ventilátoru prost ednictvím 
frekven ního m ni e. 
Princip této regulace se ídí zásadou: co nejvíce, kolik je nutné, co nejmén , 
kolik je možné. Využitím této regulace významn  klesají náklady spojené s 
odb rem elektrické energie a výrazn  stoupá životnost za ízení. Pot ebné 
vyšší náklady se amortizují po velmi krátké dob  provozu. 

 

Optimální propojení 
Speciáln  KEMPER systém 8000 se vyzna uje vysokou flexibilitou. Je dodáván v 
provedení pro okamžité flexibilní p ipojení pomocí 16 A CEE zástr ky. Navíc je 
systém 8000 pro usnadn ní transportu vybaven kapsami pro uchycení na zdvižný 
vozík. Systémy 8000 a 9000 disponují nízkonap ovými kontakty, p es které lze 
provést integrované propojení ídicího systému filtra ního za ízení na ídicí systém 
jiných za ízení, nap íklad laserového ezacího za ízení. Odsávání je zapnuto pouze 
tehdy, pokud je v innosti výrobní za ízení a tím dochází k úspo e provozních 
náklad . P i umíst ní filtra ního za ízení v jiné místnosti, pop . na venkovním 
prostoru, lze za ízení dovybavit sekundárním p enosným ídicím terminálem. 
Vestav ním interního modemu m že být filtra ní za ízení p ipojeno na dálkovou 
diagnózu provozního stavu zajiš ovanou firmou KEMPER. 
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          Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER 
           systém 8000 a 9000 v detailu 

 
„Povrchové odlu ování” 
Filtra ní patrony používané firmou KEMPER se vyzna ují p edevším dv ma 
p ednostmi. Zaprvé je jejich odlu ovací funkce založena na principu povrchové 
filtrace. To znamená, že odlu ované prachové a aerosolové ástice nepronikají 
dovnit  do filtra ního média. Zadruhé používané filtra ní patrony pat í k absolutní 
špi ce, nebo  pro dosažení povrchové filtrace je na filtra ní médium 
nalaminována vrstva teflonové membrány KemTex®. Technologické postupy p i 
výrob  tohoto média jsou velmi náro né, ale pro používané aplikace jsou jediným 
ešením zajiš ujícím dlouhodob  vysoký stupe  filtra ní odlu ivosti. Bližší popis 

a informace naleznete na následujících stránkách. 
 
 
 
 
 
Od iš ování 
Další výhodou, kterou je možno uplatnit u filtra ních za ízení KEMPER 
pracujících na principu povrchové filtrace, je možnost od iš ování použitých 
filtra ních patron. Od iš ování provádí impulzní dávky stla eného vzduchu 
b hem provozu filtra ního za ízení. Tím je zaru en provoz odsávání bez 
p erušení chodu a od iš ování filtra ních patron probíhá jen tehdy, jestliže je to 
zapot ebí. Tento proces ovládá a kontroluje vestav ný mikroprocesorový ídicí 
systém. 

 
 
 
Likvidace prachu 
Jakmile jsou prachové ástice od išt ny z filtra ních patron, padají do sb rného 
prachového zásobníku. Odtud lze prach pohodln  a bez nebezpe í kontaminace 
vyjmout a zlikvidovat. Vždy podle sacího výkonu systému 8000 jsou za ízení 
vybavena jednou nebo dv ma uzavíratelnými sb rnými nádobami, které jsou 
pomocí pneumatického zdvižného za ízení fixovány k prostoru, kde se nacházejí 
filtry. U systém  se sacím výkonem od 6 500 m3/h je používán místo sb rné 
nádoby prachový kontejner na kole kách s objemem 192 litr . Pomocí vak  na 
prachové ástice, které jsou v kontejneru umíst ny, lze odsávaný prach bez 
problém  zlikvidovat. I prachový kontejner je fixován pomocí pneumatického 
zdvižného za ízení k filtra nímu prostoru. 
 
 
 
 
 
Revizní prohlídky 
Jako relevantní z hlediska bezpe nosti platí pro odsávací a filtra ní za ízení 
stanovené zákonné p edpisy, které mimo jiné p edepisují každoro ní revizní 
prohlídku, pot ebné servisní úkony a jejich dokumentaci. Na základ  t chto 
p edpis  nabízí firma KEMPER provád ní revizních kontrol a servisních prací v 
r zných konfiguracích tak, aby byly spln ny všechny zákonné požadavky. Od 
každoro ní pravidelné revizní prohlídky až po nabídku „Full-servis”, která 
zahrnuje kompletní servisní práce a náhradní díly. Tím je zaru eno dlouhodobé 
bezpe né provozování Vašeho odsávacího a filtra ního za ízení a zachování 
provozních náklad  na nízké úrovni. 
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 Odsávací a filtra ní za ízení  pro instalaci centrálních     
 odsávacích systém  
 

Systémy 8000 a 9000 jsou z d vodu 
mnohotvárnosti typ  a kompaktní 
konstrukce velmi vhodné pro instalaci 
centrálních odsávacích a filtra ních 
systém . Bu  ve velkých sva ovnách 
nebo brusírnách, dílnách pro výuku, pro 
automatické linky se sva ovacími roboty 
nebo pro jiné instalace. 

Pro montáž centrálních odsávacích 
systém  je filtra ní za ízení spojeno 
exaktn  navrženým a optimáln  
dimenzovaným potrubním systémem s 
odpovídajícími komponenty pro 
zachycení škodlivin z programu 
KEMPER. 

Jako komponenty pro zachycení 
škodlivin pro svá ecí pracovišt  v rámci 
systému slouží nap íklad odsávací 
ramena a je áby nebo teleskopická 
ramena ze standardního programu 
KEMPER. 
Lze je v dosahu svého ak ního rádia 
umístit do libovolné polohy, která 
z stává stabilizována v požadované 
pozici. Krom  toho mohou být tyto 
komponenty vybaveny osv tlením. 

Sva ovací a brousící stoly ze 
standardního programu KEMPER 

lze p ipojit stejným zp sobem jako 
speciáln  vyvinuté stoly pro výuku s 
odsáváním. Odsávací stoly pro dílny je 
možné dodat v nejr zn jších variacích a 
velikostech a p izp sobit je aktuálním 
pot ebám. 

Odsávání pro sva ovací roboty v 
kabinách nebo ve výrobní lince lze 
rovn ž jednoduše realizovat pomocí 
odsávacího a filtra ního systému 
KEMPER. K tomuto ú elu jsou vyráb ny 
speciální odsávací digesto e, 
p izp sobené aktuálním požadavk m. 
Nebo je možno kabinu spojit s 
potrubním systémem, pokud je 
tato kabina již zast ešená. 

Pro odsávací systémy je k dispozici 
rozmanitá nabídka nadstandardního 
vybavení a rozsáhlý program 
p íslušenství. U v tších za ízení s 
mnoha odsávacími místy je doporu eno 
vybavit filtra ní za ízení automatickou 
regulací sacího výkonu. P itom je sací 
výkon regulován v závislosti na skute n  
pot ebném množství vzduchu. Tak je 
odsáváno pouze takové množství, jaké je 
zapot ebí. Tím lze snížit spot ebu 
elektrické energie a provozní náklady. 

Další možnosti vybavení naleznete 
v tomto katalogu. 

Tabulka systému 8000 
Následující tabulka p edstavuje program standardních za ízení systému 8000. 
Pro další technické podrobnosti žádejte, prosím, p íslušné katalogové listy s technickými daty. 
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          Odsávací a filtra ní za ízení  pro instalaci            
         centrálních odsávacích systém  

 
 
 
 

 
 
 
Tabulka systému 9000 
V následující tabulce je uveden souhrn standardních za ízení systému 9000.  
Podrobnosti k filtra ním systém m s vyšším výkonem obdržíte na poptávku. 
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Odsávací a filtra ní systémy pro ezací za ízení 

P i termickém d lení kov  ezáním 
vzniká velké množství nejjemn jších 
prachových ástic, které jsou pro 
obsluhu, jeho prost edí a stroje škodlivé. 
Proto je nezbytné zajistit p i všech 
procesech ezání optimální odsávání a 
tím ist jší vzduch na pracovišti. 

Množství vznikajícího prachu p itom 
závisí na p íslušném technologickém 
postupu a na ezaném materiálu. 
Nebezpe í ohrožení zdraví p i ezání 
kyslíkem, plazmou a laserem je obzvláš  
vysoké, protože závisí na velikosti ástic 
a zvlášt  p i t chto technologických 
postupech vznikají extrémn  jemné 
ástice. 

KEMPERnabízí pro tuto aplikaci rovn ž 
speciáln  vyvinutá filtra ní za ízení ze 
systému 8000 a 9000. Tato za ízení 
jsou dimenzována p esn  pro vysoké 
zatížení prachovými ásticemi, které 
vznikajíi p i ezání, a mohou být díky 
jemnému odstup ování výkon  
jednotlivých typ  optimáln  
p izp sobena p íslušným ezacím 
za ízením. 
Velkou p edností výrobk  KEMPER jsou 
minimální nároky na prostor pro 
umíst ní a velmi malá akustická hladina 
hluku, která se u všech filtra ních 
systém  pohybuje pod 65 dB (A). Tato 
hodnota odpovídá hlasitosti elektrického 
holicího strojku. 

Firma KEMPERpoužívá u odsávacích a 
filtra ních systém  výhradn  patronové 
filtry s ePTFE membránou KemTe x ®. 
Jedine ná mikrostruktura ePTFE 
membrány KemTe x ® se skládá z milión  
náhodn  uspo ádaných jemných vláken, 
které zachytí i nejmenší ástice. P i 
ezání vznikají ultrajemné ástice, které 

mají v pr m ru mezi 0,1 µm a 1,0 µm a 
proto mají schopnost pronikat do alveol. 
Jakmile tyto ástice proniknou do alveol 
(plicních sklípk ), difundují do krevního 
e išt  a usazují se v t le. 

Odsávání za íná v odsávacím stole 
ezacího za ízení, které je již k dispozici, 

nebo je rovn ž m že dodat firma 
KEMPER. 
Vzduch obsahující prachové ástice je 
potrubím dopraven do filtra ního 
za ízení. Po odlou ení hrubých ne istot 
jsou ostatní prachové ástice 
separovány na filtra ních patronách dle 
principu povrchové filtrace. Filtra ní 
patrony jsou u všech filtra ních systém  
KEMPERnamontovány vertikáln , takže 
se žádný prach z tohoto d vodu nem že 
na nich trvale usazovat a filtra ní plocha 
m že být menší. 
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Odsávací a filtra ní systémy pro ezací za ízení 

 

Tabulka - výb r filtra ního za ízení 
Krom  odsávacích a filtra ních systém  vyrábí firma KEMPERi odsávací stoly pro ezací za ízení. Stoly lze dodat v r zných 
ší kách a délkách, které vznikají spojením jednotlivých samostatných modul . V následující tabulce jsou uvedeny standardní 
kombinace odsávacích stol  a filtra ních za ízení. Tato tabulka má platnost do délky stolu 20 metr  (produkce firmy KEMPER) a 
celkového ezacího výkonu plazmového zdroje 200 A. 
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Integrovaný ídicí systém na bázi 
Simatic S7 firmy Siemens reguluje a 
monitoruje veškeré funkce za ízení. 
Na displeji se zobrazí stav za ízení a 
p ípadná poruchová hlášení. Odsávací 
a filtra ní za ízení lze podle volby 
dovybavit nap íklad externím 
spína em ZAP/VYP, aby bylo 
zaru eno odsáván pouze b hem 
procesu ezání. Tím se minimalizují 
náklady, zvyšuje životnost a 
usnad uje obsluha. 
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