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Nová, modulární odsávací digestoř 
firmy KEMPER může být přizpůsobena 
jakémukoliv individuálnímu požadavku. 
Standardně je dodávána v různých 
rozměrech.

Modulární odsávací digestoř je možné 
zavěsit buď na sloup nebo přímo 
pod stropem. Tím může být digestoř 
umístěna všude tam, kde není možné 
odsávat přímo u zdroje vzniku škodlivin

Odsávací digestoř je vybavena 
ochrannými svářečskými lamelami 
ze sortimentu firmy KEMPER. Díky 
zavěšení ochranných lamel na digestoři 
je zaručena optimální ochrana před 
oslněním a rozstřiky od svařování. La
mely firmy KEMPER splňují požadavky 
normy DIN EN 1598.

Odsávací digestoř KEMPER se 
vyznačuje technicky vylepšeným princi
pem proudění. Ten umožňuje obzvláště 
vysokou sací účinnost při velmi nepa
trném množství vzduchu a tím také při 
velmi malé spotřebě energie.

Popis funkce 

Díky jedinečnému principu proudění je umožněna vysoká účinnost odsávání při
velmi malém sacím výkonu. Skrz malé  podélné otvory ve vnitřním okraji digestoře 
jsou vznikající prachové částice rovnoměrně odsávány.

Odsávací digestoř je kolem dokola ověšena lamelami, které redukují vniknutí 
jisker a tak chrání nejen zaměstnance, ale i celkové vybavení výrobního provozu. 
Kromě toho nemohou prachové částice vznikajícící během svařování a řezání 
díky lamelovému ověšení unikat. Lamely je možné individuálně nařezat
na požadovanou délku dle potřeby.
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Rozměry 1.350 mm x
900 mm 

1.800 mm x
900 mm

2.250 mm x
900 mm

2.700 mm x
900 mm

1.350 mm x
1.350 mm

1.800 mm x
1.350 mm

2.250 mm x
1.350 mm

2.700 mm x
1.350 mm

1.800 mm x
1.800 mm

2.250 mm x
1.800 mm

2.700 mm x
1.800 mm

Obj. č. 232 0302 232 0402 232 0502 232 0602 232 0303 232 0403 232 0503 232 0603 232 0404 232 0504 232 0604

Potřebné množství 
vzduchu (m3/h)

  600 
950

     800 
1.300

  1.000  
1.600

  1.200  
2.000

     900 
1.500

  1.200  
2.000

  1.500  
2.400

  1.800  
2.900

  1.600  
2.600

  2.000  
3.200

  2.400  
3.900

Počet sacích nátrubků 
DN 250 mm 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3

Tlaková ztráta (Pa) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Hmotnost bez
lamel (kg) 56 66 91 101 69 83 114 128 100 138 156

Příslušné lamely 300 x 2 mm, překrytí 33% viz. strana 176.

Modulární konstrukce

Odsávací digestoř je možné velmi 
snadno sestavit, skládá se z dílů, 
které lze zasunovat dohromady. Mo
dulární odsávací digestoř je tvořena 
přechodovými profily, takže je k dispo
zici ve třech různých délkách (900 mm, 
1.350 mm a 1.800 mm).

Pomocí propojovacích profilů a roho
vých spojek jsou spojeny přechodové 
profily. Díky tomuto způsobu je možné 
libovolně volit velikost digestoře.

Odsávací digestoř se dodává v 
různých rozměrech od 900 x 900 mm 
do 2.700 x 1.800 mm.
Firma KEMPER nabízí novou odsávací 
digestoř buď v závěsné variantě nebo 
jako variantu na sloup.

Další rozměry na poptávku.

Výhody

• Jednoduchá integrace lamelového ověšení bez dalšího příslušenství
• Vysoká účinnost sání při velmi malém objemu vzduchu
• Flexibilní rozměrová úprava odsávací digestoře díky modulární stavbě
• Odsávání dýmů od svařování, které není možné odsávat přímo u zdroje vzniku
• Clona proti oslnění díky možnosti dovybavení lamelami firmy KEMPER 
• Ochrana před rozstřiky jisker nejen pro zaměstnance ale i technologie
• Snížení rizika vzniku pořáru
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Regionální obchodní zastoupení:
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Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH.
Zboží oceněné v katalogu dodáváme po území
Evropské unie s dodací podmínkou CPT, tzn.
vyplaceně (pouze pevnina). Při hodnotě
objednávky nižší než 15 000,- Kč netto
fakturujeme částku 500,- Kč za balení,
pojištění a dopravu.

Platí naše dodací a platební podmínky.
Změny cen a technické změny zůstávají
vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby.

Vydáním tohoto ceníku ztrácí všechny
předcházející ceníky svoji platnost. Technická
data uvedená v katalogu jsou nezávazná.

Tento katalog je chráněn autorským právem.
Zůstává naším vlastnictvím. Katalog lze vyžádat
kdykoliv zpět. Dodatečný tisk i ve zkrácené formě
pouze s písemným souhlasem firmy KEMPER.
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