
mechaniczny filtr powietrza

Profesjonalne rozwiązania 
w trosce o czyste powietrze 
w miejscu pracy

kompaktowy

elastyczny

ekonomiczny

pewny

Od ponad 30 lat sprawdzona jakość ISI – 
tak ważne, jak powietrze którym oddychamy w trosce o 

czyste powietrze



Zalety filtrówZalety filtrów

możliwość podłączenia bezpośrednio do 
maszyny bądź zastosowania elementu  
łączenia pośredniego i węża/rury

opcjonalnie: element łączenia pośredniego 
oraz dodatkowy system fi ltrów wstępnych

pełnopowierzchniowe uszczelnienie na 
drzwiczkach urządzenia

opcjonalnie: wysokosprawny fi ltr 
testowany przez BG (niemieckie 
stowarzyszenie branżowe dla 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków) z certyfi katem BGIA 
(Zawodowy Instytut Ochrony Pracy ) oraz 
gwarantowanym stopniem fi ltracji

mocny wentylator wydłużający żywotność 
fi ltra; wewnętrzne i zewnętrzne osłony 
zabezpieczające przed dostępem do części 
obrotowych

Zastosowanie: jako urządzenie fi ltrowentylacyjne mgieł emulsyjnych, mgieł olejowych, suchych aerozoli i dymów.
Specjalna konstrukcja TEBARON-BV umożliwia zastosowanie urządzenia nawet na bardzo małych powierzchniach. 
Pakiet fi ltrów wstępnych można czyścić we własnym zakresie i użyć wtórnie. Dzięki centralnemu przepływowi 
zasysanego powietrza napływ powietrza jest optymalny i fi ltr może pracować z maksymalną efektywnością. To chroni 
umieszczone w dalszej części fi ltry końcowe oraz  wpływa pozytywnie na długą żywotność. W przypadku wykorzystania 
fi ltrów wysokosprawnych stopień fi ltracji wynosi 99,995 % (klasa zapylenia H) przy cząstkach o wielkości 0,3 µm  
(gwarantowane przez certyfi kat BGIA – Zawodowego Instytutu Ochrony Pracy). Czyszczenie i konserwacja jest 
bezproblemowa,  dostęp do wszystkich elementów urządzenia fi ltrującego jest łatwy i nie wymaga użycia narzędzi.

szeroka gama akcesoriów

umożliwiająca łatwy i 
elastyczny montaż

warianty specjalne 

możliwość wykonania 
według projektu i 
życzeń klienta 

urządzenie 
standardowe 

do bezpośredniego 
podłączenia do maszyny

Inne oferowane przez nas produkty:
ELBARON – elektrostatyczne fi ltry powietrza 

COBARON – kombinowane fi ltry powietrza

Akcesoria na każde zapotrzebowanie

Czyste powietrze w miejscu pracy

typ TEB/
BV1

TEB/
BV2

TEB/
BV3

wydajność 
przepływu 
powietrza 
m3/h

650*/380 1300*/660 1720*/970

wymiary
(dł/szer/wys)

450/450/520 450/450/617 450/450/865

moc silnika 0,55 kW 0,55 kW 0,75 kW

współczynnik 
ochrony

IP 55 IP 55 IP 55

** napięcie 400V-50Hz 
– trójfazowy

400V-50Hz 
– trójfazowy

400V-50Hz 
– trójfazowy

** kolor RAL 7035 
jasnoszary

RAL 7035 
jasnoszary

RAL 7035 
jasnoszary

** inne opcje do uzgodnienia
* porównywalna do fi ltra wolnossącego

wyposażone w oznaczenie CE 
oraz deklarację zgodności EC

uchwyty szybkomocujące do wszystkich 
elementów fi ltra; bezproblemowa obsługa

wyjątkowy, trzystopniowy pakiet fi ltrów 
wstępnych TEBARON z możliwością 
czyszczenia we własnym zakresie

optymalny przepływ powietrza
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