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Katalog Produktów 2016 303.05 Boxair M2

Boxair M2 - mobilny filtr kompaktowy

Boxair M2 jest mobilnym urządzeniem filtracyjnym zaprojektowanym 
do likwidacji zapylenia i dymów powstających głównie podczas prac 
spawalniczych. Urządzenie pozwala na obsługę dwóch stanowisk dzięki 
wykorzystaniu dwóch ramion odciągowych typu Econ lub Oskar serii 160. 
Zestaw filtrujący Boxair M2 składa się są z metalowego metalowego prefiltra 
oraz wymiennego kompaktowego wkładu głównego klasy F9.

Zastosowanie

• doraźne prace spawalnicze, gdzie nie wymagana jest stała praca 
odciągu

• średnie ilości suchych zanieczyszczeń powietrza (z wyjątkiem żrących, 
wybuchowych lub agresywnych chemicznie)

Konstrukcja

• wentylator z aluminiowym wirnikiem promieniowym o mocy 2,2 kW
• dwa stopnie filtracji
• wskaźnik zabrudzenia filtra
• stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
• dwa ramiona Econ 160 lub Oskar 160

filtr główny Prefiltr
panel kontrolny

z uchwytem na kabel
dwa wloty 160 mm
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Katalog Produktów 2016303.06Boxair M2

Boxair M2 - mobilny filtr kasetowy

303101663 Mobilne urządzenie filtracyjne Boxair M2 o wydajności nominalnej 2000 m³/h wyposażone w metalowy łapacz iskier, wymienny wkład 
filtracyjny F9, silnik 2,2 kW / 400 V, 3-fazowy.

Boxair M2 - ramiona i opcje

W02-HA-1620P Ramię przewodowe Econ H1620P, zasięg pracy 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
W02-HA-1630P Ramię przewodowe Econ H1630P, zasięg pracy 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
W02-01-1620P Ramię samonośne Oskar 1620P, zasięg pracy 2 m, wlot ssawki Ø315 mm
W02-01-1630P Ramię samonośne Oskar 1630P, zasięg pracy 3 m, wlot ssawki Ø315 mm
P02-80-0201 Opcja oświetlenia w ssawkach MOD-L oraz zespołu transformatora z zabezpieczeniem, dla dwóch ramion Oskar

Boxair M2 - części zamienne

241377 Wkład kasetowy F9
242207 Prefiltr metalowy (łapacz iskier) 
M03-23-0004 Kółko skrętne z hamulcem 125
M03-23-0003 Kółko skrętne bez hamulca 125 

Dane techniczne

 Przepływ nominalny 2000 m³/h

 Wentylator 2,2 kW

Prędkość obrotowa 2800 obr./min

 Zasilanie  3x 400 [V] +N+PE / 50Hz

Prąd znamionowy  4,55 A

Waga (bez ramienia) 90 kg 

Poziom hałasu  78 dB(A)

Wydajność filtracji 95% skuteczności dla cząstek 0,4 μm

Prefiltr  metalowy

Filtr główny F9 (17m²)
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