
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

damp- en stof afzuigsystemen 

Er is altijd een oplossing! 

dampen, geuren 

en gassen 

stof, fijnstof     en 

zweefstof 

laserrook  

soldeerrook    
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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Filterunits voor puntafzuiging verschillend in capaciteit. Compleet met een       
filtercassette of  filterset voor organische dampen, gassen en geuren.  
Toepassing o.a. bij lijmen, gieten, lamineren, reinigen, coaten en doseren. 
Gevaarlijke stoffen in de vorm van dampen, gassen en geuren zijn in vele          

arbeidsprocessen vaak niet te vermijden. Afzuig- en fiterunits uit de serie ACD 

reinigen de lucht direct op de werkvloer. Schade aan mens en machine wordt 

daarmee vermeden.  

Afzuig- en filterunits voor dampen, geuren en gassen 

Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset 
voor stof en fijnstof.  
Toepassing o.a. bij vullen, doseren, sinteren, slijpen, snijden en frezen. 
Bij veel bewerkingen komt stof en fijn stof vrij. Afzuig- en fiterunits uit de serie 

ASD zuigen het stof af en vangen het stof op in de speciale cassettes. Een aantal 

units uit de serie ASD zijn voorzien van zichzelf reinigende patronenfilters. 

  

Afzuig- en filterunits voor stof en fijn stof 

Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset 
voor afzuiging van rook en stof bij diverse lasertoepassingen. De LAS-serie is   
speciaal ontwikkeld voor afzuiging bij de veelzijdige laser technologieën. Een  
aantal units uit de serie LAS zijn voorzien van zichzelf reinigende patronenfilters. 
Toepassing o.a. bij markeren, verbinden, snijden, reinigen, sinteren, lassen       
enzovoort.  

Afzuig- en filterunits voor laserrook 

Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset 
voor soldeerrook. 
Toepassing o.a. bij hand- en machinaal solderen, laser solderen en overige        
soldeertoepassingen 
Het smelten en vloeibaar houden van soldeer heeft als consequentie dat          
metaalverbindingen, meestal  oxiden, vrijkomen. Maar ook de soldeerrook kan 
metaaldeeltjes bevatten. Rookvorming bij solderen      ontstaat voornamelijk door 
ontledingsproducten welke ontstaan bij het verhitten van fluxen. Welke stoffen 
hierbij vrijkomen hangt sterk af van de samenstelling van het vloeimiddel. De   
samenstelling en concentraties van het vloeimiddel zijn dan bepalend. Bij zacht 
solderen bedreigen met name lood, aliatische aldehyden en TDI                   
(tolueen isocyanaat) de gezondheid.  

Afzuig- en filterunits voor soldeerrook 

javascript:void(window.open('/uploads/Werking.pdf','','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
http://www.puntafzuiging.nl/uploads/Werking.pdf
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook   

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor 

het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 

305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit             

verschillende lagen. Het voorfilter ( 1 in onderstaande                

samenstelling ) verzadigd door stofdeeltjes ( o.a. uit de            

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief 

kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden 

zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te     

worden 

Toepassing: 

 voor organische damp en geuren 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter  
 Hoofdfilter actief kool  

Dampafzuiging                                            

UT-Basic kit ACD  - VF A      

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            66BAACDBASIC11HG30-1 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen en geuren van oplosmiddelen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook   

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor 

het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 

305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit             

verschillende lagen. Het voorfilter ( 1 in onderstaande                

samenstelling ) verzadigd door stofdeeltjes ( o.a. uit de            

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief 

kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden 

zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te     

worden 

Toepassing: 

 voor organische damp en geuren 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter  
 Hoofdfilter actief kool  

Dampafzuiging                                            

UT-Basic kit ACD  - VF A uno 50      

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                    

naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang        66BAACDBASIC11HG30-2 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen en geuren van oplosmiddelen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook   

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor 

het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 

305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit             

verschillende lagen. Het voorfilter ( 1 in onderstaande                

samenstelling ) verzadigd door stofdeeltjes ( o.a. uit de            

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief 

kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden 

zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te     

worden 

Toepassing: 

 voor organische damp en geuren 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter  
 Hoofdfilter actief kool  

Dampafzuiging                                            

UT-Basic kit ACD  - VF A duo 50      

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                   

naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen       66BAACDBASIC11HG30-3 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen en geuren van oplosmiddelen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 
voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting        
bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd 
met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. 
De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit  voorzien van 
een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-
mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              
drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      
verzadigd is.  
 
Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor 
het filteren organische dampen en  geuren. Afmeting filtercassette 
305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit             
verschillende lagen. Het voorfilter ( 1 in onderstaande samenstel-
ling ) verzadigd door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook 
vaak eerder dan het hoofdfilter van actiefkool. Het voorfilter kan 
desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    
gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 
 
Toepassing: 

 voor organische dampen en geuren 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter  
 Hoofdfilter actief kool  

Typeaanduiding:   UT Basic Mobiel ACD-VF B uno 50 

Met filtercassette voor:   Dampen en geuren van oplosmiddelen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverpl.:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 

Dampafzuiging                                            

UT-Basic mobiel ACD        

omschrijving                     artikelnr. 

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5       66BAACDBASIC11HG30M1 
 - 250 mm  00 mm                       
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook  

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is     

lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar 

voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een                 

filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen         

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Soldeerdampafzuiging                                            

UT-Basic kit LRA  - VF A      

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            65BALRABASIC11HG30-1           

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverpl.:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 



9 

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook  

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is     

lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar 

voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een                 

filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen         

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Soldeerdampafzuiging                                            

UT-Basic kit LRA  - VF A  uno 50    

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                    

naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang        65BALRABASIC11HG30-2 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverpl.:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook  

kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is     

lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar 

voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een                 

filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen         

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

soldeerdampafzuiging                                            

UT-Basic kit LRA  - VF A  duo 50    

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                    

naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen             65BALRABASIC11HG30-3 

  

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverpl.:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 
voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting        
bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd 
met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. 
De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LRA filtercassette voor 

het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeer-

werkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De 

filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters 

( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen door           

stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder dan het 

hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst 

separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercas-

sette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

soldeerdampafzuiging                                            

UT-Basic mobiel LRA  

omschrijving                     artikelnr. 

Typeaanduiding:   UT Basic Mobiel LRA-VF B uno 50 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing.:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5       66BALRABASIC11HG30M1 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de 

unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een                

toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede 

een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De  voorfilters kunnen        

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor laserrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Laserrookafzuiging                                            

UT-Basic kit LAS  - A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            66BALASBASIC11HG30-1 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Laserrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de 

unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een                

toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede 

een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De  voorfilters kunnen        

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor laserrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Laserrookafzuiging                                            

UT-Basic kit LAS  - A uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                                                                                          

naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang        66BALASBASIC11HG30-2 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Laserrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 



14 

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de 

unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een                

toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede 

een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en 

geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette 

voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of    

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De  voorfilters kunnen        

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 voor laserrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Laserrookafzuiging                                            

UT-Basic kit LAS  - A duo 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                    

naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen       66BALASBASIC11HG30-3 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Laserrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting        

bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd 

met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS filtercassette voor 

het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of             

soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 

mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande samenstelling ) verzadigen 

door stofdeeltjes ( o.a. uit de werkruimte ) en rook vaak eerder 

dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen         

desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de    

gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

 
Toepassing: 

 voor laserrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter  
 Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7  
 Hoofdfilter actief kool en HEPA H13 

Laserrookafzuiging                                            

UT-Basic mobiel LAS 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5       66BALRABASIC11HG30M1 

 

Typeaanduiding:   UT Basic Mobiel LAS-VF B uno 50 

Met filtercassette voor:   Laserrook 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. 

 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor 

het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting   

filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd 

uit verschillende lagen. De voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande 

samenstelling ) verzadigen door stofdeeltjes ( o.a. uit de          

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De 

voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat 

niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 Voor stof, fijnstof en zweefstof 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter 

 Wisselbare filtermat F5  
 Hoofdfilter HEPA H13 

Stofafzuiging                                            

UT-Basic kit ASD - VF A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            66BAASDBASIC11HG30-1 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Stof en fijnstof 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. 

 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor 

het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting   

filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd 

uit verschillende lagen. De voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande 

samenstelling ) verzadigen door stofdeeltjes ( o.a. uit de          

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De 

voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat 

niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 Voor stof, fijnstof en zweefstof 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter 

 Wisselbare filtermat F5  
 Hoofdfilter HEPA H13 

Stofafzuiging                                            

UT-Basic kit ASD - VF A uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                                                                                          

naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang        66BAASDBASIC11HG30-2 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Stof en fijnstof 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment 

voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 

slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder        

toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen 

met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 

zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. 

 

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van 

een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit als-

mede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op              

drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch      

verzadigd is.  

 

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor 

het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting   

filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd 

uit verschillende lagen. De voorfilters ( 1 en 2 in onderstaande 

samenstelling ) verzadigen door stofdeeltjes ( o.a. uit de          

werkruimte ) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De 

voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat 

niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden. 

Toepassing: 

 Voor stof, fijnstof en zweefstof 
Filtersamenstelling: 

 Wisselbaar Z-line voorfilter 

 Wisselbare filtermat F5  
 Hoofdfilter HEPA H13 

Dampafzuiging                                            

UT-Basic kit ASD - VF A duo 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering                   

naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen       66BAASDBASIC11HG30-3 

 

Aansluitmaat:   2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Stof en fijnstof 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Ja 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Lichtgrijs RAL 7035 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   190 m³/h 

Onderdruk max.:   3.200 Pascal 

Nom. luchtverplaatsing:   120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij 50 %:   45 d(B)A 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 

Afmeting:   370 x 370 x 466 mm 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals         

mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau.                      

De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen product           

ontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit    

garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een 

lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud.   

De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie 

en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 

geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 

ademlucht. 

 

Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele 

slangen. Aansluitdiameter 1 x 50 mm of  2 x 50 mm. Met een   

traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van              

drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met 

Alsident afzuigarmen. 

 
Toepassing: 

 Voor dampen, geuren en gassen 
Filtersamenstelling: 

 Voorfiltermat 

 Actief kool 6 kilogram   
 Na-filtermat 

Dampafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 ACD A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren             65AAACDJUMBOVFA1 
 

 

Aansluitmaat:   1 x 50 mm of 2 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen, geuren en gassen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   170 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   170 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals         

mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau.                      

De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen product           

ontwikkeling samengesteld uithoogwaardig materiaal en dit     

garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een 

lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud.   

De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie 

en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 

geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 

ademlucht. 

 

Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele 

slangen. Aansluitdiameter 1 x 50 mm of  2 x 50 mm. Met een   

traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van              

drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met 

Alsident afzuigarmen. 

 
Toepassing: 

 Voor dampen, geuren en gassen 
Filtersamenstelling: 

 Voorfiltermat 

 Actief kool 6 kilogram   
 Na-filtermat 

Dampafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 ACD B uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart    65AAACDJUMBOVFB1  

             
 

Aansluitmaat:   1 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen, geuren en gassen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   170 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   170 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau.                      
De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen product            
ontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit    
garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een 
lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud.   
De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie 
en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 75 mm. 
Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van 
drukverschilmeting  
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor dampen, geuren en gassen 
Filtersamenstelling: 

 Voorfiltermat 

 Actief kool 6 kilogram   
 Na-filtermat 

Dampafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 ACD B uno 75 

omschrijving                     artikelnr. 

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart    65AAACDJUMBOVFB1  

             
 

Aansluitmaat:   1 x 75 mm 

Met filtercassette voor:   Dampen, geuren en gassen 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   170 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   170 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling  
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 
mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis 
van drukverschilmeting. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor stof, fijnstof en zweefstof 
Filtersamenstelling: 

 Voorfiltermat EU4 

 Filtermat F5 in wisselraam   
 Stoffiltercassette H13 

Stofafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 ASD A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            65DAASDJUMBOVFA1 
 

             

Aansluitmaat:   1 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Stof, fijnstof en zweefstof 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling 
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 
mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis 
van drukverschilmeting. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor stof, fijnstof en zweefstof 
Filtersamenstelling: 

 Voorfiltermat EU4 

 Filtermat F5 in wisselraam   
 Stoffiltercassette H13 

Stofafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 ASD B uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart    65DAASDJUMBOVFB1 
 
            

Aansluitmaat:   1 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Stof, fijnstof en zweefstof 

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling 
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 
mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis 
van drukverschilmeting. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter 

 Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam 

 Fijnstoffilter H13   
 Actief kool      

Soldeerdampafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 LRA A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            65FALRAJUMBOVFA1  
 

             

Aansluitmaat:   1 x 50 mm, of 2 x 50 mm, of 1 x 75 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook  

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling 
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 
mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis 
van drukverschilmeting.  
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter 

 Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam 

 Fijnstoffilter H13   
 Actief kool      

Soldeerdampafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 LRA B uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart     65FALRAJUMBOVFB1 
 

             

Aansluitmaat:   1 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook  

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling 
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is 
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele 
slangen. Aansluitdiameters 1 x 50 mm, 2 x 50 mm of 1 x 75 mm. 
Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van 
drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met 
Alsident afzuigarmen. 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter 

 Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam 

 Fijnstoffilter H13   
 Actief kool      

Laserrookafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 LAS A 

omschrijving                     artikelnr. 

Unit zonder toebehoren            65EALASJUMBOVFA1  
 

             

Aansluitmaat:   1 x 50 mm, of 2 x 50 mm, of 1 x 75 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook  

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals        
mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De             
Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling 
samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een 
betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange           
levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De     
Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en 
aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is       
geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone 
ademlucht. 
 
Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. 
Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van 
drukverschilmeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing: 

 Voor soldeerrook 
Filtersamenstelling: 

 Metaal voorfilter 

 Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam 

 Fijnstoffilter H13   
 Actief kool      

Laserrookafzuiging                                            

Jumbo Filtertrolley 2.0 LAS B uno 50 

omschrijving                     artikelnr. 

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart    65EALASJUMBOVFB1 
 
 

Aansluitmaat:   1 x 50 mm 

Met filtercassette voor:   Soldeerrook  

Voltage:   230 V. 

Filterindicator:   Nee 

Bedrijfsurenteller:   Nee 

Kleur:   Grijs / blauw 

Luchtuitlaat:   Via rooster aan achterzijde 

Capaciteit max.:   80 m³/h 

Nom. luchtverplaatsing:   80 m³/h bij max. 

Vermogen:   0,15 kW 

Toeren regelbaar:   Ja 

Geluid bij max. toerental:   49 d(B)A 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


