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Odsavače par macmatic Aspira jsou zařízení pro odsávání olejové mlhy a dýmu z pracovního
prostoru, vznikajícího při obrábění za použití řezné emulze. Pětistupňový čisticí systém zajišťuje
efektivní zachycení emulze rozptýlené v nasávaném vzduchu, její kondenzaci a odvod zpět
do zásobníku řezné emulze stroje. Nejjemnější částice jsou zachyceny HEPA filtrem, který je
zároveň jediným spotřebním materiálem zařízení. Kompaktní rozměry odsavačů macmatic
Aspira umožňují montáž na krytování stroje, na bok stroje s použitím montážní konzoly nebo
na samostatný stojan mimo stroj.

VÝHODY ODSAVAČŮ ASPIRA
• nízké pořizovací a provozní náklady
• možnost použití i bez HEPA filtru
• spolehlivost díky jednoduché konstrukci
• tichý provoz
• kompaktní rozměry
• snadná instalace a údržba

HEPA FILTR

DŮVODY PRO ODSÁVÁNÍ OLEJOVÉ MLHY
• zlepšení čistoty pracovního prostředí
• úspora řezné emulze
• snížení teploty vzduchu v obráběcím prostoru
• zvýšená viditelnost v obráběcím prostoru

Zachycuje mikročástice o rozměru 0,01 µm s účinností 99,95%.
Spotřební díl

Obráběcí prostor stroje

VÝPOČET VHODNÉ KAPACITY

vypočítá se jako
součin rozměrů
obráběcího prostoru

POPIS PRODUKTU
JEMNÝ ŠTĚPINOVÝ FILTR

Zachycuje pevné částice
a kapénky o rozměru
přes 25 µm.

Zachycuje pevné částice
a kapénky o rozměru přes 10 µm
s účinností 97,5%.
Omyvatelný díl

x 60 =

požadovaná
hodinová kapacita
odsavače m3/hod

hodnota mezi 3 a 7 dle
počet minut
charakteristiky práce
za hodinu
3 – dlouhý obráběcí proces
bez otevírání dveří
4-5 – běžná výroba
6-7 – práce s krátkými intervaly mezi
zavřením a otevřením obráběcího prostoru

V x Š x H (m)

HRUBÝ ŠTĚPINOVÝ FILTR

Omyvatelný díl

počet obměn vzduchu
v obráběcím prostoru
za minutu

x

objem obráběcího
prostoru stroje v m3

TECHNICKÉ INFORMACE
		

OMC-960

OMC-1200

OMC-1560

kW

0,37

0,75

1,12

m3/hod

960

1200

1560

napětí

V

400

400

400

elektrický proud

A

0,87

1,62

5,6

frekvence

Hz

50

50

50

ot/min.

2850

2850

2850

db

62

68

70

m3

1-4

4-6

6-8

MOTOR
výkon motoru
hodinová kapacita

otáčky
hlučnost

OBRÁBĚCÍ PROSTOR
doporučená velikost

DISKOVÝ SPLITTER
Vytváří specifické víření proudícího
vzduchu, které usnadňuje srážení
a kondenzaci kapek aerosolu.
Omyvatelný díl

		

TURBÍNA KOMPRESORU
Generuje tah a víření proudícího vzduchu.

OMC-960

OMC-1200

OMC-1560

ROZMĚRY A VÁHA

Omyvatelný díl

v

Instalaci a zprovoznění odsavačů Aspira si může zákazník provést sám
nebo si instalaci objednat u společnosti macmatic s.r.o.
š

d

ø vstupní hadice

mm

125

150

150

šířka (š)

mm

325

380

450

délka (d)

mm

541

563

568

výška (v)

mm

505

566

626

kg

28

36

42

váha

