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aPLIKACE

Odsávací rameno EconomyArm je určeno k 
použití pro následující aplikace: 
•	svařování MIG-MAG/GMAW 
•	svařování TIG
•	svařování FCAW
•	elektrodové/MMAW svařování

specifiKACE

� rozměry a vlastnosti

Průměr:
•	trubky
•	hubice

•	Ø 160 mm (6.3 in.)
•	Ø 300 mm (11.8 in.)

Materiál hadice: nehořlavé PVC, vyztuženo 
ocelovou spirálou

Barva: černá

� Výkon

Doporučený průtok 
vzduchu

800-1200 m³/h (470-710 
cfm)

� okolní a provozní podmínky

Provozní teplota:
•	min.
•	nom.
•	max.

•	5°C (41°F)
•	20°C (68°F)
•	70°C (158°F)

Max. relativní vlhkost 90%
Možnost venkovního použití ne

Skladovací podmínky •	5-45°C (41-113°F)
•	relativní vlhkost max. 90%

� Volby a príslušenství

S-100 manuální	on/off spínač k 
montáži na hubici

HL-20/24-160 manuální	on/off spínač, 
včetně pracovního světla

� Kombinace produktů

EA-2/H | EA-3/H | EA-4/H
FUA-1800 | FUA-2100 odsávací ventilátor

FM-15 | FM-25 | FM-35 | 
FM-45

prodlužovací výložník

ERC odsávací kolejnice

PA-110	|	PA-220 montážní sloup

SLE-30 prodlužovací hadice

EA-2/S | EA-3/S | EA-4/S
MobilePro / MobileGo mobilní odsávací jednotka

� rozsah dodávky

•	modely H:	odsávací rameno	(rozložené)	‒	nástěnná konzole
•	modely S: hadicové odsávací rameno (rozložené)

� Množství

Počet v balení 1
� přepravní data

Harmonizovaný celní kód 84219990

MoŽnosti MONTÁŽe

EA	(H)	+	PA EA	(H)	+	PA

EA	(H)	+	PA EA (S)

EA	(S)	+	PA EA	(S)	+	PA

flexibIlNÍ ODSÁVACÍ rAMENO

EA je hadicové odsávací rameno s pružinovým nosným 
mechanismem. Je vybaveno odsávací hubicí s bezpečnostní 
mřížkou a uzavíratelnou klapkou. Rameno je otočné v rozsahu 
360°. 

Rameno	EconomyArm	je dostupné ve 2 různých modifikacích:

•	model H: pro závěsnou montáž (montážní konzole součástí)
•	model s: pro montáž nastojato (např. na mobilní jednotku)
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tLAKOVÁ ZTRÁTA

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
m³/h 

Pa 

EA-4 

EA-2 

EA-3 

VLasTNOSTI & VÝHODY

Vnitřní nosný mechanismus

Robustní, žáru odolná hadice

Odnímatelná hubice umožňuje připojení prodlužovací 
hadice (SLE-30)

application restrictions
Do not use the product for the following applications or in the following 
circumstances:	polishing	applications	in	combination	with	grinding,	welding	or
any	other	application	that	generate	sparks	(fibres	from	polishing	or	abrasive	flap
disks	are	highly	flammable	and	pose	a	high	risk	of	filter	fires	when	exposed	to
sparks) | aluminium laser cutting | oil mist | heavy oil mist in welding fume | 
arc-air	gouging	|	extraction	of	aggressive	fumes	and	gases	(e.g.	from	acids,
from	alkaline,	from	soldering	paste	containing	lithium)	|	extraction	of	hot	gases
(more than 70°C/158°F continuously) | grinding aluminum and magnesium | 
flame	spraying	|	extraction	of	cement,	saw	dust,	wood	dust	etc.	|	sucking
cigarettes,	cigars,	oiled	tissues	and	other	burning	particles,	objects	and	acids	|
explosive environments or explosive substances/gasesProdukt ea

Číslo produktu viz. Informace pro objednání

Kategorie odsávací ramena

Verze 280817/0
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ea-2/H ea-2/s ea-3/H ea-3/s ea-4/H ea-4/s
� Rozměry a vlastnosti

Délka 2 m (6.6 ft) 2 m (6.6 ft) 3 m (9.8 ft) 3 m (9.8 ft) 4 m (13.1 ft) 4 m (13.1 ft)
Hmotnost (net) 17,5	kg	(39	lbs.) 14,5	kg	(32	lbs.) 21 kg (46 lbs.) 16,5	kg	(36	lbs.) 23 kg (51 lbs.) 20 kg (44 lbs.)

� informace pro objednání

Číslo produktu 0000101141 0000111793 0000101143 0000101149 0000101146 0000101151
� přepravní data

Hmotnost balení 18,5	kg	(41	lbs.) 15 kg (33 lbs.) 22 kg (49 lbs.) 17,5	kg	(39	lbs.) 24 kg (53 lbs.) 21 kg (46 lbs.)

Rozměry 
balení

1200 x 300 x 
400 mm
(47.2 11.8 x 
15.7 in.)

1600 x 300 x 500 mm 
(63 x 11.8 x 19.7 in.)

2100 x 300 x 500 mm
(82.7 x 11.8 x 19.7 in.)

2270 x 300 x 
500 mm 
(89.4 x 11.8 x 
19.7 in. 

www.plymovent.com

