GOLINE

“Plymovent GoLine:
kde ochrana ovzduší začíná.”

GOLINE & GOLINE PLUS
Plymovent GoLine a GoLineplus je produktová řada
odsávacích jednotek, představující účinnou ochranu
proti škodlivým vlivům svařovacích výparů na
pracovištích s nižší intenzitou svařování.
GoLine představuje základní řadu modelů pro
příležitostné svařovací aplikace, produkty GoLineplus
jsou vhodné pro více zatížené pracovní prostředí.
PROČ GOLINE a GOLINE PLUS
■ Vynikající poměr ceny a výkonu
■ Účinná ochrana před expozicí zplodin ze svařování
■ V souladu s NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
■ Vhodné pro svařování běžné i nerezové oceli
MOBILEGO & MOBILEGO plus
Kompaktní a výkonné mobilní filtrační
jednotky pro odsávání svařovacích
výparů s odsávacím ramenem o délce
až 3 metry. Rameno má rádius 360 a
jeho ovládání je mimořádně snadné.
MONOGO & MONOGO plus
Filtrační jednotka s jedním, až 4
metry dlouhým odsávacím ramenem.
Jednotka MonoGo je určena pro pevné
pracoviště a je připevňována na zeď.

* DualGo obsahuje stejný filtr jako DualGoplus

DUALGO & DUALGO plus
Filtrační jednotka se dvěma odsávacími rameny, o
délce až 4 metry. Veškeré modely DualGo mají výkonný
ventilátor, velký filtr a jsou navrženy tak, aby byla obě
odsávací ramena v provozu současně.
KDY POUŽÍT GOLINE, GOLINE PLUS
A JINÉ PRODUKTY PLYMOVENT
MobileGo a MonoGo jsou
vhodné pro příležitostné
svařování

1 cívka pevného svařovacího
drátu nebo 7,5 kg svařovacích
elektrod za měsíc.
TIG, vzhledem k nízkému
množství zplodin, neomezeně.

Modely DualGo a GoLineplus
jsou vhodné pro lehké a
běžné svařování

2 cívky pevného svařovacího
drátu nebo 15 kg svařovacích
elektrod měsíčně.

Jednotky MFD a SFD jsou
vhodné pro pravidelné
svařování

1 cívka pevného svařovacího
drátu nebo 7,5 kg svařovacích
elektrod za týden.

Samočistící mobilní odsávací
a filtrační jednotka MobilePro
je vhodná pro pravidelné a
intenzivní svařování

Aplikace za použití tavných
trubičkových elektrod, více než
1 cívka svařovacího drátu nebo
7,5 kg svařovacích elektrod
týdně.

Samočistící odsávací a
filtrační jednotky MFS a SFS
jsou vhodné pro pravidelné
a intenzivní svařování

Aplikace za použití tavných
trubičkových elektrod, více než
1 cívka svařovacího drátu nebo
7,5 kg svařovacích elektrod
týdně.

MOBILEGO
Dokonalé řešení pro flexibilní pracoviště.

MONOGO

DUALGO

Ideální řešení pro stacionární pracoviště.

Maximální úspora místa!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MobileGo

MobileGoplus

MonoGo

MonoGoplus

DualGo

Výkon

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

Napětí

230 V-1ph-50Hz

230V-1ph-50Hz

380V-3ph-50Hz

Hlučnost

67 dB(A)

67 dB(A)

73 dB(A)*

Filtrační plocha
hlavního filtru

15m2

Stupně filtrace

2 stupně

2 stupně

2 stupně

Účinnost
ISO 15012-1

W3

W3

W3

Signalizace
potřeby servisu







Odsávací
rameno
ø 160 mm

hadicové
rameno
-2m
-3m

26m2

kovové
rameno
-2m
-3m

15m2

hadicové
rameno
-2m
-3m
-4m

26m2

kovové
rameno
-2m
-3m
-4m

DualGoplus

26m2

hadicová ramena
- 2+2 m - 2+3 m
- 2+4 m - 3+3 m
- 3+4 m - 4+4 m

kovová ramena
- 2+2 m - 2+3 m
- 2+4 m - 3+3 m
- 3+4 m - 4+4 m

*

včetně tlumiče

Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte.
Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují
čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoliv na světě.
Welmet, spol. s r. o.
Orebitská 1137/11,
702 00 Ostrava – Přívoz
Tel1: +420 596 133 573
Tel2: +420 596 134 135
e-mail: info@welmet.cz
www.welmet.cz

Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce
kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu
mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům
zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to pravé
řešení, které potřebujete.

