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Specjaliści czystego powietrza

The air purifiers

TEKA jest nowoczesnym przedsiębiorstwem i należy

TEKA została założona w 1995 roku przez dzisiejszych

do najbardziej znaczących firm z zakresu technologii

prezesów zarządu Jürgena Kempera oraz Erwina Telökena.

filtrowentylacyjno – odciągowej. Naszych klientów

Od 2015 roku również synowie Simon Telöken i Niklas

przekonuje nasza siła innowacji oraz ekonomiczność, a także

Kemper dołączyli do zarządu firmy. Siedziba firmy znajduje

niezawodność oraz jakość. Nasze struktury i procesy są

się w Velen w Westfalii. W sąsiednim Borken-Weseke TEKA

przejrzyste i zorientowane na osiągnięcie celu. Pomagają one

prowadzi centrum szkoleniowe, gdzie odbywają się specjalne

spełniać wymogi nowoczesnego świata biznesu.

seminaria, szkolenia z zakresu produktów oraz pokazy.

Nasze portfolio produktów obejmuje standaryzowane
moduły, kompleksowe rozwiązania systemowe oraz
specjalne wersje urządzeń. Bazując na kompetentnym
doradztwie, indywidualnych rozwiązaniach oraz dokładnie
dopasowanych systemach, ok. 100 pracowników TEKA
pracuje zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej
nad jednym celem: osiągnięciem optymalnych warunków
powietrzno-klimatycznych dla naszych klientów.

Erwin & Simon Telöken

Jürgen & Niklas Kemper

Centrum komunikacyjne w Weseke

Pomieszczenia szkoleniowe

TEKAFFEE

Wystawa,
technika spawalnicza

Wystawa,
obróbka laserowa
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Disposable
FILTRY MECHANICZNE
filters

FILTERCASE SL
Dla niskiej emisji i krótkotrwałego stosowania przy obróbce laserowej lub lutowaniu, np. przemysł jubilerski
Urządzenie stacjonarne z włącznikiem i wyłącznikiem do jego obsługi. Prędkość obrotowa turbiny jest regulowana za pomocą potencjometru.
Obudowa wykonana ze stabilnej blachy stalowej została obustronnie pomalowana
proszkowo.
Mata filtracyjna o klasie filtracji G4 oddziela zgrubne cząsteczki pyłu. Ostatecznie
strumień powietrza przechodzi przez filtr główny, gdzie następuje filtracja drobniejszych cząsteczek dymu i pyłu. Filtr końcowy to mata aktywnego węgla. Po filtracji oczyszczone powietrze jest kierowane do pomieszczenia pracy przez kratkę wentylacyjną
umieszczoną z tyłu urządzenia.
Urządzenie jest wyposażone w wydajną turbinę szczotkową.
Automatyczny nadzór filtra wskazuje użytkownikowi, kiedy wymiana filtra jest konieczna. Przyjazne dla użytkownika usytuowanie filtra pozwala na łatwą wymianę przez
pokrywę górną zabezpieczoną klamrami naprężnymi.

FILTERCASE SL

W dostawie kabel sieciowy o długości 1,8 m oraz wtyczka 230V.
DANE TECHNICZNE

FILTERCASE SL

Wydajność wentylatora [m³/h]

280

Podciśnienie [Pa]

20.000

Króciec wlotowy

2 x fi 50 mm z tyłu w pokrywie (1 x zaślepiony)

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 65

Stopień filtracji [%]

≥ 80%

Wkłady filtrowe

filtr wstępny, filtr główny z matą aktywnego węgla

Rodzaj napędu

turbina szczotkowa

Moc silnika [kW]

1,1 (230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

275,8 x 330 x 438

Masa [kg]

ok. 15

TYP

NR PROD.

CENA

FILTERCASE SL

97840

1159,00 €

FILTERCASE SL w zestawie: 2 ramiona OPTIFLEX, 2
uchwyty do stołu, 2 przewody wężowe 2,5 m

97841

1368,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Zestaw 10-ciu mat filtra wstępnego

978400011

44,00 €

Filtr główny z aktywnym węglem

978400012

63,00 €

otwory wlotowe

zestaw FILTERCASE SL (nr prod. 97841)

FILTERCASE SL-zestaw filtrów
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AIRFILTER MINI
Dla niskiej emisji i długotrwałego stosowania przy obróbce laserowej
lub lutowaniu.
Wydajne urządzenie typu Airfilter Mini jest skonfigurowane specjalnie dla stanowisk
pracy znajdujących się w spokojnym otoczeniu. Zastosowanie trójpoziomowego systemu filtrów pozwala na pracę w różnych obszarach, np. obróbka laserowa, technika
dentystyczna, przemysł elektroniczny, itp.
Nowe sterowanie urządzenia (ControlUnit) z przejrzystym wyświetlaczem i panelem
foliowym z klawiaturą jest przyjazne w obsłudze. Optyczny i akustyczny sygnał oraz
jasny komunikat na wyświetlaczu informuje o pracy, zakłóceniach lub koniecznym
przeglądzie.
Złącze SUB D9 do podłączenia sygnału z zewnętrznego urządzenia, a także dodatkowych wejść/wyjść dla alarm filtra, zewnętrzny start/stop, zwiększenie/redukcja wydajności - wchodzi w zakres dostawy.

AIRFILTER MINI
DANE TECHNICZNE

AIRFILTER MINI

Wydajność wentylatora [m³/h]

50 – 300

Podciśnienie [Pa]

400 –15.000

Króciec wlotowy

2 x fi 50 mm, 1 x fi 71 mm, 1 x kombi fi 50/75 mm

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 58

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

filtr wstępny, filtr typu „kombi” (filtr główny + aktywny węgiel)

Rodzaj napędu

turbina bezobsługowa

Moc silnika [kW]

1,2 (230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

365 x 496 x 626

Masa [kg]

ok. 40

TYP

NR PROD.

CENA

AIRFILTER MINI

94100

2636,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Zestaw 10-ciu mat filtra wstępnego

10033280

47,00 €

Filtr typu „kombi” 305 x 305 x 200 mm

10031941

365,00 €

OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Separator wstępny Refine 50

11222050

353,00 €

Filtr patronowy dla separatora Refine 50

112220501

80,00 €

otwory wlotowe

opcjonalnie: separator wstępny Refine
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Disposable
FILTRY MECHANICZNE
filters

ZING
Idealne rozwiązanie jako pulpit pod urządzenie laserowe, do
krótkotrwałego zastosowania.
Worek filtrujący o dużej powierzchni oddziela zgrubne cząsteczki. Następnie
powietrze przechodzi przez wysokoskuteczny filtr główny klasy H13 (stopień
filtracji powyżej 99,95%), gdzie ostatnie drobne dymy i pyły zostaną przefiltrowane. Końcowy poziom filtracji to filtr aktywnego węgla. Obudowa
wykonana ze stabilnej blachy stalowej została obustronnie pomalowana
proszkowo.
Urządzenie dysponuje sterowaniem ControlUnit 115V/230V z modułem
przełączania dla kompresora lasera. Wszystkie funkcje mogą zostać włączone
z foliowego panelu z wyświetlaczem.
ZING
Urządzenie jest wyposażone w wydajną turbinę i bezstopniową regulację
prędkości obrotowej do ustawienia wydajności odciągu. Z wyświetlacza można odczytać stan eksploatacyjny urządzenia.
Złącze SUB-D9 do podłączenia zewnętrznego urządzenia, a także wyjść/wejść takich jak „alarm filtra”, „zewn. start-stop”,
„zwiększenie lub redukcja wydajności odciągu” należy do wyposażenia urządzenia.
DANE TECHNICZNE

ZING

Wydajność wentylatora [m³/h]

170

Podciśnienie [Pa]

15.000

Króciec wlotowy

fi 100

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 65

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

filtr wstępny, filtr główny, aktywny węgiel

Rodzaj napędu

turbina szczotkowa

Moc silnika [kW]

0,6 (230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

745 x 546 x 666

Masa [kg]

ok. 70

TYP

NR PROD.

CENA

ZING

2091010

2856,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Worek filtrujący G4

10099000303

116,00 €

Filtr wysokoskuteczny H13, 305 x 305 x 100 mm

100310002

168,00 €

Kaseta aktywnego węgla

97055

728,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące

100197150

439,00 €

Separator wstępny Refine 100

11222100

419,00 €

Filtr patronowy dla separatora Refine 100

112221001

84,00 €

OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Króciec wylotowy fi 100

9731005

30,00 €

Króciec wylotowy fi 125

9731006

30,00 €

sterowanie

Zing z otwartymi drzwiami

filtr wysokoskuteczny H13, granulat aktywnego
węgla 15 kg, worek filtrujący G4
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Seria LMD
Dla długotrwałego stosowania przy wszystkich urządzeniach laserowych pracujących w obszarze znakowania i etykietowania oraz
do obsługi większej ilości stanowisk lutowania.
Filtr wstępny o dużej powierzchni roboczej i klasie filtracji F5 oddziela zgrubne
cząsteczki. Następnie powietrze przechodzi przez wysokoskuteczny filtr główny klasy
H13 (stopień filtracji większy niż 99,95%), gdzie również ostatnie drobne dymy i pyły
zostaną przefiltrowane. Dodatkowo urządzenie wyposażono w filtr aktywnego węgla
spełniający funkcję filtra końcowego.
Obudowa wykonana ze stabilnej blachy stalowej została obustronnie pomalowana
proszkowo. Standardowo w urządzenie wbudowano przyrząd dociskowy, który
gwarantuje absolutną szczelność przepływu powietrza, a tym samym stopień filtracji
systemu. Wydajna turbina wysokopodciśnieniowa należy do kompletacji urządzenia.
Zintegrowane sterowanie z przejrzystym wyświetlaczem i foliowym panelem
obsługi pozwala na przyjazną obsługę i umożliwia bezstopniową regulację prędkości
obrotowej do ustawienia odpowiedniej wydajności odciągu. Automatyczny nadzór
LMD 508
filtrów wskazuje, kiedy wymiana filtrów jest konieczna. Złącze SUB-D9 do podłączenia
zewnętrznego urządzenia, a także wyjść/wejść takich jak „alarm filtra”, „zewn. start-stop”, „zwiększenie lub redukcja wydajności odciągu”
należy do wyposażenia urządzenia. LMD jest dostarczane z 5 m kablem sieciowym, gotowe do podłączenia. Oczyszczone powietrze jest
odprowadzane do pomieszczenia pracy przez moduł tłumiący.
DANE TECHNICZNE

LMD 508

LMD 504

LMD 501

Wydajność wentylatora [m³/h]

320

320

500

Podciśnienie [Pa]

15.000

15.000

15.000

Króciec wlotowy

2 x fi 50 mm

2 x fi 50 mm

2 x fi 50 mm

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 65

ok. 65

ok. 70

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

≥ 99,95

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

filtr wstępny, filtr główny, filtr aktywnego węgla

Rodzaj napędu

turbina bezobsługowa

turbina bezobsługowa

2 x turbina bezobsługowa

Moc silnika [kW]

1,2 (230V)

1,2 (230V)

2,4 (230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

365 x 501 x 740

365 x 681 x 740

365 x 681 x 740

Masa [kg]

ok. 60

ok. 115

ok. 120

TYP

NR PROD.

CENA

LMD 508

94008

3264,00 €

LMD 504

94004

4003,00 €

LMD 501

94001

4344,00 €

filtr HEPA

pleciony filtr aluminiowy
610 x 305 x 15 mm

filtr aktywnego węgla
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Disposable
FILTRY MECHANICZNE
filters

LMD 508 z otwartymi drzwiami

przykład zastosowania LMD 504
AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Zestaw 10-ciu mat filtra wstępnego (LMD 508)

10033

47,00 €

Filtr wysokoskuteczny H13, 305x305x150 (LMD 508)

10031

133,00 €

Kaseta aktywnego węgla (LMD 508)

97054

194,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące (LMD 508)

100197507

147,00 €

Zestaw 10-ciu mat filtra wstępnego (LMD 501 i 504)

10056

76,00 €

Filtr wysokoskuteczny H13, 610x305x150 (LMD 501 i
504)

10035

282,00 €

Kaseta aktywnego węgla (LMD 501 i 504)

97052

367,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące (LMD 501
i 504)

100197501

256,00 €

OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Separator wstępny Refine 50 (LMD 508 i 504)

11222050

353,00 €

Filtr patronowy dla separatora Refine 50

112220501

80,00 €

Łapacz iskier w formie metalowej beczki 60 l
z wlotem i wylotem o średnicy fi 50 (LMD 508/504)

80000586

210,00 €

seria LMD z modułem tłumiącym

separator wstępny Refine (opcjonalnie)

sterowanie serii LMD
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Seria SPA
Dla długotrwałego stosowania w obszarze urządzeń laserowych
przeznaczonych do produkcji pieczątek oraz do obsługi większej
ilości stanowisk lutowania. Odpowiednie dla dużej ilości pyłu z
obróbki.
Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z kompletną powłoką proszkową gwarantuje pracę niewymagającą częstej konserwacji, również w trudnych warunkach
zastosowania. Drzwi dostępowe od strony frontalnej pozwalają na szybką wymianę filtra. Urządzenie jest wyposażone w akumulacyjny filtr HEPA z wysokim
stopniem filtracji i długą żywotnością stosowania. Zanieczyszczone powietrze
jest zaciągane przez długotrwały filtr HEPA, gdzie następuje oddzielenie dymów
i pyłów. Kolejnym stopniem filtracji jest filtr aktywnego węgla adsorbujący gazy i
nieprzyjemne zapachy.
Na tylnej stronie urządzenia znajduje się kratka wylotowa, przez którą
oczyszczone powietrze przedostaje się do otoczenia pracy. Zintegrowane sterowanie z przejrzystym wyświetlaczem i foliowym panelem obsługi pozwala na
przyjazną obsługę i umożliwia bezstopniową regulację prędkości obrotowej do
ustawienia odpowiedniej wydajności odciągu. Automatyczny nadzór filtrów
wskazuje, kiedy wymiana filtrów jest konieczna. Złącze SUB-D9 do podłączenia
zewnętrznego urządzenia, a także wyjść/wejść takich jak „alarm filtra”, „zewn.
start-stop”, „zwiększenie lub redukcja wydajności odciągu” należy do wyposażenia urządzenia. Urządzenie jest dostarczane z 5 m kablem sieciowym, gotowe do
podłączenia.

SPA 501

DANE TECHNICZNE

SPA 508

SPA 504

SPA 501

Wydajność wentylatora [m³/h]

60–320

60–320

120–500

Podciśnienie [Pa]

400–15.000

400–15.000

400–15.000

Króciec wlotowy

2 x fi 100 mm

2 x fi 100 mm

2 x fi 100 mm

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 65

ok. 68

ok. 70

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

≥ 99,95

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

filtr główny, filtr aktywnego węgla

Rodzaj napędu

turbina bezobsługowa

turbina bezobsługowa

2 x turbina bezobsługowa

Moc silnika [kW]

1,2 (230V)

1,2 (230V)

2,4 (230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

365 x 501 x 1110

365 x 681 x 1110

365 x 681 x 1110

Masa [kg]

ok. 75

ok. 120

ok. 120

TYP

NR PROD.

CENA

SPA 508

9400802

3462,00 €

SPA 504

9400402

4356,00 €

SPA 501

9400102

5006,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Filtr akumulujący 305x305x292 mm (SPA 508)

1003102

255,00 €

Kaseta aktywnego węgla (SPA 508)

9705402

609,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące (SPA 508)

1001971425028

343,00 €

Filtr akumulujący 610x305x292 mm (SPA 504 i 501)

1003502

458,00 €

Kaseta aktywnego węgla (SPA 504 i 501)

9705202

816,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące (SPA 504
i 501)

100197142502

497,00 €
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Disposable
FILTRY MECHANICZNE
filters

Seria CLEANMASTER
Do zastosowania przy odciągu z wielu stanowisk lutowania
ręcznego oraz ze zautomatyzowanego lutowania ze
zwiększonym zapotrzebowaniem na powietrze.
Mobilne lub stacjonarne urządzenie przeznaczone głównie do odciągu i
filtracji dymów powstających w trakcie obróbki laserowej (np. znakowania)
lub lutowania, gdzie powstaje zapotrzebowanie na przepływ dużej ilości
powietrza.
Urządzenie jest wyposażone w króciec odciągowy fi 250 mm, do którego
można podłączyć elastyczny przewód wężowy lub rurociąg o tej samej
średnicy.
Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z kompletną powłoką proszkową
gwarantuje pracę niewymagającą częstej konserwacji, również w trudnych
warunkach zastosowania.
Filtr wstępny o dużej powierzchni roboczej i klasie filtracji F5 oddziela
CLEANMASTER MINI/MAXI
zgrubne cząsteczki. Następnie powietrze przechodzi przez wysokoskuteczny
filtr główny klasy H13 (stopień filtracji większy niż 99,95%), gdzie również ostatnie drobne dymy i pyły zostaną przefiltrowane.
Urządzenie wyposażono także w filtr aktywnego węgla spełniający funkcję filtra końcowego. Wersja Mini i Maxi posiadają
dodatkowo na wyposażeniu filtr kieszeniowy.
Standardowo w urządzenie wbudowano przyrząd dociskowy, który gwarantuje absolutną szczelność przepływu powietrza, a tym
samym stopień filtracji systemu. Wydajny wentylator wysokiego podciśnienia zapewnia optymalny strumień powietrza nawet
przy nasyconych elementach filtracyjnych. Dzięki temu rozsądne czasy żywotności filtrów są możliwe do zrealizowania.
Automatyczny nadzór filtrów wskazuje, kiedy wymiana filtrów jest konieczna.
DANE TECHNICZNE

CLEANMASTER LB

CLEANMASTER MINI

CLEANMASTER MAXI

Wydajność wentylatora [m³/h]

1.500

2.000

3.000

Podciśnienie [Pa]

2.800

2.800

2.800

Króciec wlotowy

1 x fi 250 mm

1 x fi 250 mm

1 x fi 250 mm

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 64

ok. 65

ok. 67

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

≥ 99,95

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

filtr wstępny, filtr główny, filtr aktywnego węgla

Rodzaj napędu

wentylator

wentylator

wentylator

Moc silnika [kW]

1,5 (400V)

2,2 (400V)

3,0 (400V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

665 x 1010 x 1280

665 x 1010 x 1650

665 x 1010 x 1650

Masa [kg]

ok. 132

ok. 240

ok. 240

TYP

NR PROD.

CENA

CLEANMASTER LB

94017

3925,00 €

CLEANMASTER MINI

94300

7272,00 €

CLEANMASTER MAXI

94310

7453,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Zestaw 10-ciu mat filtra wstępnego

10032

119,00 €

Filtr kieszeniowy (tylko dla MINI i MAXI)

10034

189,00 €

Filtr wysokoskuteczny H13, 610x610x186

100357

383,00 €

Kaseta aktywnego węgla

97053

696,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące

100197509

449,00 €
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Seria LFE
Dla wysokiej emisji pyłów oraz długotrwałego stosowania przy obróbce laserowej.
Obustronnie malowana proszkowo obudowa urządzenia jest wykonana ze
stabilnej konstrukcji stalowej. Szczególna budowa oraz osobne usytuowanie
turbiny zapewnia niski poziom hałasu urządzenia.
W pierwszym momencie strumień powietrza napotyka na blachę odbojową,
następnie jest kierowany na powierzchnię filtrów patronowych. Podawany
impuls sprężonego powietrza odrywa zebrany na powierzchni filtra pył,
który opada do dużego pojemnika zbiorczego (9 l).
Filtr patronowy pracuje zgodnie z zasadą filtracji powierzchniowej, co
oznacza, że cząsteczki pyłu zbierają się na powierzchni filtra, a nie wnikają
w głąb materiału. Nowa generacja urządzeń została wyposażona w
filtry paronowe typu easy clean nano. Te filtry nie wymagają wstępnej
impregnacji. W przypadku trudnych procesów wymagających ciągłej
impregnacji urządzenie posiada taka opcję.
Ze względu na zastosowanie trzech filtrów patronowych urządzenie
stabilnie utrzymuje punkt znamionowy pracy, co oznacza, że w trakcie
procesu oczyszczania jednego filtra dwa pozostałe nadal realizują proces
filtracji. Dodatkowo w urządzeniu umieszczono filtr aktywnego węgla
do adsorpcji gazów i oparów oraz filtr typu HEPA. Nadzór filtra HEPA jest
realizowany automatycznie, a sygnał na wyświetlaczu informuje, kiedy
należy go wymienić. Ogromną zaletą urządzenia jest uniwersalne wejście
1

urządzenie patronowe serii LFE

2

4

3

DANE TECHNICZNE

LFE 101 – 115/230V,
60/50 Hz

LFE 301 – 230V, 50 Hz

LFE 301 – 115/230V,
60/50 Hz

LFE 301 dla klasy
pyłów ST1

Wydajność wentylatora [m³/h]

50–280

100–500

80–400

80–400

Podciśnienie [Pa]

15.000

15.000

15.000

15.000

Króciec wlotowy

2 x fi 50 mm lub 1 x fi 71 mm lub 1 x fi 100 mm

Poziom hałasu [dB(A)]

ok. 68

ok. 68

ok. 68

ok. 68

Stopień filtracji [%]

≥ 99,95

≥ 99,95

≥ 99,95

≥ 99,95

Wkłady filtrowe

blacha odbojowa, 3 filtry patronowe, aktywny węgiel, filtr końcowy

Rodzaj napędu

turbina bezobsługowa

Moc silnika [kW]

0,6 (115V/230V)

2 x 1,2 (230V)

2 x 0,6 (230V)

2 x 1,2 (115V/230V)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)[mm]

751 x 400 x 1590

751 x 400 x 1590

751 x 400 x 1590

751 x 400 x 1590

Masa [kg]

ok. 168

ok. 168

ok. 168

ok. 168

otwarte drzwi LFE

widok z tyłu z opcjonalną zasuwą
odcinającą

zintergowane sterowanie Siemens S7
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Dedustable
FILTRY PATRONOWE
filters

dla napięcia 115 V, ale również 230 V (odnosi się do produktu 1,2 i 4). Dzięki temu urządzenie może być podłączane we wszystkich
krajach bez dodatkowych transformatorów.
Urządzenie odciągowe jest wyposażone w wysokowydajną turbinę podciśnieniową z bezstopniową regulacją pracy. Minimalna
prędkość obrotowa to 20 %. Wszystkie parametry pracy urządzenia można odczytać na wyświetlaczu sterowania Siemens S7,
umieszczonego w górnej części na wysokości obsługi. Automatyczny nadzór filtrów informuje o czasie ich wymiany. Czujka
dymu rozpoznaje cząsteczki w czystym obszarze i wysyła komunikat na wyświetlacz urządzenia. Praca zostaje automatycznie
przerwana.
Podłączenie zewnętrznego sygnału ze sterowania lasera jest możliwe za pomocą złącza typu „Harting”. W dostawie kabel
sieciowy 2,5 m z wtyczką ze stykiem uziemiającym oraz złącze C13/C14.

TYP

NR PROD.

CENA

1

LFE 101 - 115/230V, 60/50 Hz

9731015

5844,00 €

2

LFE 301 - 230V, 50 Hz

973103015

6151,00 €

3

LFE 301 - 115/230V, 60/50 Hz

97310301015

6151,00 €

4

LFE 301 dla pyłów ST1 MEZ > 10 mJ - 230V, 60/50 Hz

97310302015

7299,00 €

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

NR PROD.

CENA

Filtr patronowy typu easy clean nano, 145 x 600 mm,
pow. rob. 2,7 m2, (potrzebne 3 sztuki)

1000501420027

271,00 €

Filtr patronowy typu easy clean nano, antystatyczny,
(potrzebne 3 sztuki)

100050142002701

329,00 €

Filtr wysokoskuteczny H13, 337 x 230 x 100 mm

100350004

196,00 €

Filtr ULPA U16, 337 x 230 x 100 mm

100350005

325,00 €

Kaseta aktywnego węgla

97059

390,00 €

Granulat aktywnego węgla + maty kryjące

100197310

293,00 €

wersja 1, 2 x fi 50 mm

9731001

cena na zapytanie

wersja 2, 1 x fi 71 mm

9731002

cena na zapytanie

wersja 3, 1 x fi 100 mm

Obudowa z wlotem
(wersja do wyboru):

9731003

cena na zapytanie

Filtr dla powietrza chłodzącego turbinę

100350008

15,00 €

Mata filtracyjna do kratek wentylacyjnych

2004211120007079

31,00 €

OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Automatyczna impregnacja filtrów, beczka fi 80mm,
pojemność 60 l + przepustnica bezzwrotna

96300063

534,00 €

Zasuwa odcinająca LFE, fi 100 mm, 24 V, DC (między
LFE a obudową z wlotem) + reduktor

97310010

640,00 €

Króciec wylotowy fi 100 mm

9731005

30,00 €

Króciec wylotowy fi 125 mm

9731006

30,00 €

adapter z przyłączem w wersji 1,
2 x fi 50 mm

adapter z przyłączem w wersji 2,
1 x fi 71 mm

adapter z przyłączem w wersji 3,
1 x fi 100 mm

Noty
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AKCESORIA

Akcesoria
Elementy wychwytujące i akcesoria
OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Ramię OPTIFLEX fi 50 mm, 500 mm z dyszą rurową i króćcem mocującym

500500500

93,00 €

Ramię OPTIFLEX fi 50 mm, 750 mm z dyszą rurową i króćcem mocującym

500500750

118,00 €

Wspornik do montażu ramienia OPTIFLEX 50 na ścianie

25020100

48,00 €

Wspornik do montażu na stole, biały dla średnicy fi 50 mm

25010

69,00 €

Ramię ALSIDENT fi 50 mm (AL) 765 mm, 3 białe przeguby,
kompletne do montażu na stole

50372715

224,00 €

Dysza rurowa ALSIDENT fi 50 mm, długość 210 mm

15021

32,00 €

Dysza szczelinowa ALSIDENT fi 50 mm, szerokość 200 mm, biała

150205

100,00 €

Okrągła ssawka odciągowa ALSIDENT fi 50 mm, d= 200 mm, biała

150245

74,00 €

Ramię odciągowe ALSIDENT fi 75 mm (AL) 830 mm, 3 białe przeguby,
kompletne do montażu na stole

75353515

333,00 €

Dysza rurowa ALSIDENT fi 75 mm, długość 250 mm

17525

39,00 €

Dysza szczelinowa ALSIDENT fi 75 mm, szerokość 250 mm

175255

124,00 €

Okrągła ssawka odciągowa ALSIDENT fi 75 mm, d= 200 mm, biała

175245

76,00 €

Ramię odciągowe ALSIDENT fi 100 mm (AL) 1370 mm, 3 białe przeguby,
kompletne do montażu na stole

100655515

623,00 €
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OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Okrągła ssawka odciągowa ALSIDENT fi 100 mm, d= 200 mm, biała

1100245

92,00 €

Okrągła ssawka odciągowa ALSIDENT fi 100 mm, d= 350 mm

1100365

230,00 €

Wspornik do montażu ramienia OPTIFLEX 100 na ścianie, biały, 1 sztuka z 2 części 210035

15

167,00 €

Komory odciągowe
OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Komora odciągowa ALSIDENT typu 2, białe narożniki
(635 x 480 x 350 mm) bez króćca

2560453505

655,00 €

Króciec przyłączeniowy ALSIDENT fi 50 mm, biały

450135

29,00 €

Komora odciągowa ALSIDENT typu 1, średnia, białe
narożniki (1000 x 600 x 710 mm), wysokość ścianek
bocznych 500 mm

251060505

1257,00 €

Króciec przyłączeniowy ALSIDENT fi 125 mm, biały

4125135

60,00 €

... pozostałe wersje patrz www.teka.eu

płaska ssawka odciągowa

okrągła ssawka odciągowa

komora odciągowa ALSIDENT
typu 1 - średnia

Elastyczne przewody wężowe, opaski
OPCJONALNIE

NR PROD.

CENA

Elastyczny przewód wężowy fi 45 mm, długość 2,5 m

9631925

70,00 €

Elastyczny przewód wężowy fi 45 mm, długość 5,0 m

9631950

132,00 €

Elastyczny przewód wężowy fi 45 mm, długość 10 m

9631910

254,00 €

Elastyczny przewód wężowy fi 100 mm, długość 2,5 m

511040025

160,00 €

Elastyczny przewód wężowy fi 100 mm, długość 5,0 m

511040050

303,00 €

Elastyczny przewód wężowy fi 100 mm, długość 10 m

51104

524,00 €

Przewód odprowadzający fi 100 mm, długość 6 m

51124

96,00 €

Przewód odprowadzający fi 125 mm, długość 6 m

51125

117,00 €

Opaska fi 100 mm

51184

4,00 €

Opaska fi 125 mm

51185

5,00 €

... pozostałe średnice patrz www.teka.eu
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Pozostałe informacja na stronie www.teka.eu

