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Genom vår leverantör Purex erbjuder vi mobila filtersystem med ett unikt filterkoncept för eliminering av gas och  
partiklar som bildas i olika tillverkningsprocesser inom elektronikindustrin. Det kan vara processer som exempelvis  
lödning, laser, limning, lackering eller slipning. Vi har valt ut några produkter som standard som vi vanligtvis har på lager.

FumeCube PRO
Ett aggregat med hög prestanda för upp till två 
arbetsstationer. Passar bra till bland annat  
limning och lödning. Utrustat med ett förfilter 
samt ett partikel- och gasfilter.
  
Artikelnummer 072600
Volt 230V ± 10 %
Effekt 0,14 kW
Frekvens 50Hz/ 60Hz
Dimensioner  680 x 345x335 mm
Vikt 25,5 kg
Ljudnivå 52 dBA

Förfilter
Artikelnummer
111195

Huvudfilter 
Artikelnummer 113824
HEPA/Chemical
Består av partikelfilter 
HEPA klass H14 
samt ett kolfilter 

FumeCube
Ett mindre aggregat som går att få med ett eller 
två uttag. Används ihop med armkit 100295. 
  
Artikelnummer 072065/ 072066
Volt 230V ± 10 %
Effekt 0,14 kW
Frekvens 50Hz/ 60Hz
Dimensioner  366x308x294 mm
Vikt 17 kg
Ljudnivå 60 dBA

Förfilter
Artikelnummer 200225
Säljs i 4-pack 

Tillbehör
Anslutningskit 
Artikelnummer 120117
50 mm-57 mm x 
2 m flexslang 

Armkit
Artikelnummer 100295
1 st 38 mm x 1 m flexarm i rostfritt stål
1 st bordsfäste
1 st munstycke sugpenna
1 st munstycke konisk kåpa
1 st 51 mm x 2 m flexslang

Fotpedal
Artikelnummer 105114
5 m kabel, on/off switch

Huvudfilter
Artikelnummer 110536
Består av ett partikel-
och kolfilter.
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Vi erbjuder ett brett utbud av utsugsarmar genom vår leverantör Alsident. Armarna finns i antistatiskt utförande i metall 
eller flexslang, med upp till tre leder. Välj mellan bords-, vägg- eller takmontering. Det finns flera olika munstycken, från 
enkla raka rör till breda munstycken och huvar. Vi har valt ut några artiklar som standard som vi vanligtvis har på lager.

Armar

Metall: 
Utsugsarm med två eller tre leder. Finns i olika 
längder. Munstycke köps separat. Spjäll ingår.

Flexslang: 
Utsugsarm med flexslang samt ett rörformat munstycke 
fastmonterat. Finns i olika längder och går att få utan eller 
med en eller två leder.

Artikelnummer  
50-5747-1-6
Utsugsarm med  
tre leder, 1125 mm

Artikelnummer  
50-3721-1-23-6
Utsugsarm med två leder 
och flexslang, 700 mm

Munstycken

Sugmunstycken: Till små koncentrerade 
föroreningar. Placeras nära bordet bakom källan 
och skapar ett luftflöde som drar bort gaserna. 
Används ofta i lödprocesser. 

Rörformade munstycken: Till små  
koncentrerade föroreningar. Den är effektiv då 
den kommer nära inpå utan att hindra arbets-
processen. 

Huvar: Finns i olika utföranden; fyrkantiga, skål-
formade och platta.  Huvarna går att få genom-
skinliga eller i svart om de är antistatiska. 

Artikelnummer  
1-5020-6
Sugmunstycke 200 mm, 
antistatisk

Artikelnummer
1-5035-6
Skålformad huv Ø385 mm, 
antistatisk

Artikelnummer
1-5021-6
Rörmunstycke 210 mm,  
antistatisk

Fästen
Fästen för utsugsarmar på exempelvis en 
bordskant eller en vägg.

Artikelnummer  
2-195-050
Väggfäste, svart

Artikelnummer
2-5010-050
Bordsfäste, svart



OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2) 
573 29 TRANÅS

info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se
075 - 242 45 00

STANDARDSORTIMENT RÖKUTSUG


