
H

S

www.plymovent.com

APPLIKATIONER

EA är avsedd att användas för följande 
applikationer:
• MIG-MAG/GMAW svetsning
• TIG svetsning
• FCAW svetsning
• stick/MMAW svetsning

TEKNISK DATA

� Dimensioner och egenskaper
Diameter:
• rör
• huv

• Ø 160 mm
• Ø 300 mm

Material slang flambeständig PVC, förstärkt 
med fjäderståltråd

Färg svart
� Prestanda

Rekommenderat luftflöde 800-1200 m³/h

� Omgivande förutsättningar
Arbetstemperatur:
• min.
• nom.
• max.

• 5°C
• 20°C
• 70°C

Max. relativ fuktighet 90%
Användning utomhus nej
Lagring • 5-45°C

• relativ fuktighet max. 90%
� Tillgängliga alternativ

S-100 manual på/av-knapp för
montering huv

LL-5.5/24-160 manual på/av-knapp för
montering huv inkl. belysning

� Produktkombinationer
EA-2/H | EA-3/H | EA-4/H
FUA-1800 | FUA-2100 fläkt
FM-15 | FM-25 | FM-35 | 
FM-45

bärarm

ERC frånlufts profil
PA-110 | PA-220 pelare

SLE-30 förlängningsslang
EA-2/S | EA-3/S | EA-4/S
MobilePro Mobil filter enhet
� Leverans

• H modell: utsugsarm (i delar) ‒ Väggfäste
• S modell: utsugsarm (i delar)

� Orderinformation
Antal/paket 1
� Leveransspecifikation

Tariffkod 84219990

MONTERINGS MÖJLIGHETER

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

EA (H) + PA EA (S)

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

FLEXIBEL UTSUGSARM
Slangrörarm med fjäderbalanserad stödmekanism. Huven 
har ett säkerhetsnät och en avstängningsspjäll. Armen är 
360 ° roterbar.

EconomyArm finns i två olika typer:
• typ H: för hängande montering (väggfäste ingår)
• typ S: för stående montering (t ex på en mobil enhet)

ECONOMYARM
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EGENSKAPER & FÖRDELAR

Invändig stödmekanism

Robust, flambeständig slang

Avtagbar huv möjliggör fastsättning av  
förlängningsslang (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 typ

Artikel nr.

Produkt kategori

Version

Senaste versionen finns alltid på www.plymovent.com
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Övriga specifikationer

EA-2/H EA-2/S EA-3/H EA-3/S EA-4/H EA-4/S
� Dimensioner och egenskaper

Längd 2 m 2 m 3 m 3 m 4 m 4 m 
Vikt (net) 17,5 kg 14,5 kg 21 kg 16,5 kg 23 kg 20 kg 

� Orderinformation

Art. nr. 0000101141 0000111793 0000101143 0000101149 0000101146 0000101151
� Leveransspecifikation

Bruttovikt 18,5 kg 15 kg 22 kg 17,5 kg 24 kg 21 kg 

Paketdimension 1200 x 300 x 400 
mm 

1600 x 300 x 500 mm 2100 x 300 x 500 mm 
2270 x 300 x 500
mm  
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