
Lélegezzen fel nehéz 
körülmények között is

SEKA légzésvédő rendszerek 
építőgépekhez 
és műszaki 
berendezésekhez

A levegő, amit 
belélegzünk
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Az a célunk, hogy az Ön munkavállalóit 
a lehető legjobban megvédjük az 
egészségüket fenyegető veszélyektől, 
ezáltal pedig minimalizáljuk az Ön 
vállalkozásának kockázatait.

Vezető légzésvédő rendszereink 
ellenőrzött és megbízható módon 
védenek a poroktól, mérgektől és a 
kellemetlen szagoktól. Ezáltal pedig 
biztonságosabbá teszik a munkát 
a világ legkellemetlenebb és 
legveszélyesebb helyein is.

Üdvözöljük a SEKA-nál

Stefan Müller



Mindig, amikor a levegő nehezen 
belélegezhető

A SEKA több, mint negyedszázada 
elkötelezetten száll síkra a 
légzésvédelem mellett. A feltalálói 
szellemiség és az innovatív megoldások 
a légzésvédelem területének vezető 
specialistájává tették cégünket. Számos 
szabadalmaztatott technológiánk 
kiemelkedő piaci pozíciót biztosít 
számunkra.

Ennek középpontjában az építőgépek 
és egyéb ipari berendezések vezetőfülkéje 
áll. Ebben a munkakörnyezetben 
egyedi megoldásainkkal portól, káros 
anyagoktól és kellemetlen szagoktól 
mentes légkört teremtünk.

Sikerek, melyek ismertté váltak

A SEKA több, mint 100 járművet 
szerelt fel légzésvédő berendezésekkel, 
ami Európa legnagyobb Caterpillar 
-flottáját jelenti. Európa legnagyobb 
hulladéklerakója is a mi technológiánkra 
alapoz. Hasonlóan Németország 
legnagyobb azbeszt-ártalmatlanítója 
is. A SEKA szellőzésvédő berendezései 
a legnagyobb építőgépektől a 
minimarkolókig mindenhol 
megtalálhatók.

Kiforrott és alkalmazkodóképes

A SEKA a gyakorlatorientált technológiákat 
és a sokéves tapasztalatot testesíti 
meg. Berendezéseink moduláris 
felépítésűek, így mindig a megváltozott 
környezeti feltételek szerint alakíthatók. 
Elegendő egyszerűen kicserélni a 
szűrőt és máris készen áll az új 
alkalmazási területre. Nincsen 
körülményes átalakítás és költséges 
utólagos beszerelés. Berendezéseink 
típusvizsgálatának köszönhetően Ön 
munkáltatóként mindig biztonságban 
van.

Komplex technika egyszerűen

A SEKA szellőzésvédő berendezések 
könnyen kezelhetőek és 
kompromisszumok nélküli, tartós 
minőséget kínálnak. Nemcsak 
robusztus felépítésükkel tűnnek ki, 
ami megfelel az építkezési környezet 
nehéz mindennapjainak, de a lehető 
legegyszerűbb kezelhetőséget is 
biztosítják.

A kabinnyomás és a szűrőterhelés 
felügyelete automatikus. A kezelőpult 

magától értetődő és tudatosan kevés 
kezelőelemet tartalmaz. Az 
üzemzavarok a kijelzőn láthatók.

Beépített tartósság

A SEKA szellőzésvédő berendezések 
nehéz körülmények közötti tartós 
üzemeltetésre lettek tervezve. 
A készülékház 2-4 mm vastag 
nemesacélból áll. Minden egyéb 
alkatrész is korrózióálló anyagból 
készül. A fúvókák kefe nélküli 
motorral rendelkeznek, nincs kopó 
alkatrészük, ezért nem igényelnek 
semmilyen karbantartást.

Időveszteség nélküli szerviz

Semmi sem olyan haszontalan, mint 
egy meghibásodott építőgép. Ezért a 
SEKA gondoskodik arról, hogy az Ön 
gépe a lehető leghamarabb ismét 
munkába állhasson. Amennyiben 
karbantartás vagy javítás szükséges, 
egyszerűen igényelje a szükséges 
komponenseket vagy egy cserekészüléket. 
Szempillantás alatt szállítunk és 
elszállítjuk a meghibásodott 
alkatrészeket. Ezáltal felgyorsulnak a 
helyi munkafolyamatok és minimálisra 
mérséklődnek a leállási idők.

Bérlés vagy vásárlás

Nem minden építkezés jár magas 
por- és károsanyag-terheléssel. 
Amennyiben a szellőzésvédő 
berendezésre csak bizonyos projektekhez 
van szüksége, célszerű lehet az igény 
felmerülésekor bérelni egyet. A SEKA 
rugalmas megoldásokat kínál a 
kompresszor-állomástól a teljes 
sűrített levegős lélegeztető-készülékig. 
Ezzel csökkenthetők a beruházási 
ráfordítások és fokozható a 
rugalmasság.

Click & Run rendszerével a SEKA 
optimális műszaki feltételeket teremt 
a berendezés több gépen történő, 
rugalmas alkalmazásához.

Forduljon hozzánk bizalommal. 
Szívesen adunk tanácsot és keressük 
meg az Ön számára optimális 
megoldást.
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Típusvizsgálattal: maximális biztonság 
Önnek, mint munkáltatónak

Csak a SEKA-nál: nemzetközileg 
szabadalmaztatott innovációk az Ön 
munkavállalóinak biztonsága érdekében
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SEKA szellőzésvédelem
Ellenőrzött levegő megterhelő környezetben.

Egy szellőzésvédő berendezéssel teljesíthetők a veszélyektől mentes, 
biztonságos munkahellyel kapcsolatos követelmények. A SEKA SBA 
80 szellőzésvédő berendezés kiválóan használható építőgépekhez 
és műszaki berendezésekhez, melyek magas károsanyag-terheléssel 
járó környezetben dolgoznak. Ezzel biztosított a kezelőszemélyzet 
biztonsága, hiszen tiszta és egészségügyi szempontból kifogástalan 
levegővel látja el a vezetőfülkét.

Rugalmas szűrőkoncepció 
minden igényhez

Gyors telepítés és karbantartás a 
moduláris felépítésnek köszönhetően

Intuitív kezelés

Automatikus nyomásvezérlés

Kiegészítő környezeti levegő 
szűrő berendezés



SBA 80:
Rugalmas és jövőbiztos

A SEKA SBA 80 szellőzésvédő 
berendezés teljes egészében moduláris 
felépítésű, így a legkülönbözőbb 
igényeknek is meg tud felelni. A 
legegyszerűbb változat esetén egy 
pormentesítő berendezés, mely akár 
a DGUV 201-004 (korábban BGI581) 
követelményeit teljesítő szellőzésvédő 
berendezéssé bővíthető.

A rugalmasság kulcsa egy rendszer, 
amely 100-nál több különböző 
szűrőkombinációt tesz lehetővé. A 
berendezés a helyszínen egy egyszerű 
szűrőcserével a megváltozott 
körülményekhez alakítható.

Ventilátorvezérlés:
Automatikusan állandó kabinnyomás

A hatékony szellőzésvédelmet a 
túlnyomás elve biztosítja. Annak 
érdekében, hogy a nem megfelelően 
tömített helyeken ne tudjon bejutni a 
szennyezett levegő, az SBA 80 
szellőzésvédő berendezés túlnyomást 
alakít ki az építőgép kabinjában. A 
berendezés nyomás-oldalon elhelyezett 
szűrővel felszerelt ventilátorral 
működik. Ez úgy lett kialakítva, hogy 
mindig biztosítsa az egyenletes 130 Pa 
kabinnyomást. A DGUV 201-004 
szerint 100 és 300 Pa közötti nyomás 
szükséges.

Automatika:
Kényelem és fokozott biztonság

A kabinnyomástól függő ventilátor- 
vezérlés kiegyenlíti a kabin külső 
falának tömítetlenségeit is. 
Ezzel biztosítható a tartósan 
megbízható üzemeltetés.

Az automatikus ventilátor-vezérlésnek 
köszönhetően mindig éppen annyi 
levegő áramlik keresztül a szűrőn, 
amennyi az optimális kabinnyomáshoz 
szükséges. Ez meghosszabbítja a 
szűrő élettartamát és különösen 
kompakt és kedvező árú aktívszénszűrők 
használatát teszi lehetővé.

A kevés karbantartást igénylő, nagy 
porelválasztási képességű ciklonszűrő 
feleslegessé teszi a kiegészítő 
durvapor-szűrőt. A regenerálható 
membránszűrők és a csekély kopású 
fúvókaszerkezet további költségelőnyt 
biztosítanak.

Hatásfok: Kiegészítő környezeti 
levegő szűrő berendezés

A kabinban elhelyezett kiegészítő 
levegőszűrő berendezéssel a SEKA 
szellőzésvédő berendezés maximális 
hatásfokot biztosít. Garantálja a 
magas hatékonyságú levegőcserét, 
ezáltal pedig az egészség optimális 
védelmét.

Az építőgép értékének megóvása és 
védelme

Kiegészítő haszonként jelentkezik, 
hogy a pormentes kabin nemcsak a 
gépvezetőt védi, hanem az érzékeny 
elektronikát is.
Ezzel kiküszöbölhetők az állásidők 
mellett a magas javítási költségek is.

Kulcsrakész:
Minden egy kézből

A SEKA teljes körű szakértelmet kínál 
az építőgépek és egyéb műszaki 

berendezések szellőzésvédelme 
területén. A gyakorlatias 
tervezéstől a saját gyártásig. 
A kulcsrakész kiszállítástól 
a műszaki szervizig.
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Magától értetődő kezelőpult

Levegő keringtető berendezés a vezetőfülkében

Üzemeltetési költségek:
A gazdaságosság, mint alapelv

A munkavédelem alapszükséglet. 
Az alacsony üzemeltetési költségek 
elengedhetetlenek. A SEKA szellőzésvédő 
berendezése összehangolja ezt a két 
tényezőt.

Túlnyomásos kabin

Kezelőpult

Légzésvédő berendezés

Levegőztető berendezés

Kiváló minőségű nemesacél készülékház
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SEKA portalanító berendezések
Hatékony technológia a rossz levegő ellen

A por ártalmas az egészségre, mégis számos munkahelyen állandó útitársa 
az ott dolgozóknak. A kőfejtőkben éppúgy, mint az alagútépítésnél, az 
acélművekben vagy a bontási munkálatoknál. A SEKA EBA 80 portalanító 
berendezés porterheléstől mentes munkahelyet biztosít.

Pormentesítés:
szűrő a jobb levegőért

A portalanító berendezés átvezeti 
a külső levegőt egy szűrőrendszeren, 
majd a porrészecskéktől 
megszabadított levegőt az építőgép 
kabinjába fújja. A szellőzésvédő 
berendezéstől eltérően azonban nem 
szűri ki a káros gőzöket és a mérgező 
gázokat. Ezen felül nincs szükség 
körülményes kabintömítésre és 
levegőztetési szűrőberendezésre.

Modularitás: bővíthető a nagyobb 
igények teljesítéséhez

Minden SEKA légzésvédő berendezés 
moduláris felépítésű és ugyanazokon 
a komponenseken és technológiákon 
alapul. Ezáltal minden portalanító 
berendezés könnyen kiterjeszthető 
szellőzésvédő berendezéssé. Mindössze 
a kabin tömítését kell kialakítani és be 
kell építeni a levegőztető szűrő 
berendezést a kezelőpulttal.

Porterheléstől mentes levegő

Click & Run: gyors csere a 
költséges javítás helyett

Egyszerűen továbbfejleszthető 
SEKA szellőzésvédő berendezéssé
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Szervizkoncepciónk
Javítás helyett csere

Amennyiben a szellőzésvédő berendezés 
meghibásodik, haladéktalanul biztosítjuk 
a gyors megoldást. Elegendő egyetlen 
telefonhívás és közvetlenül az építkezés 
helyére szállítjuk a megfelelő 
pótalkatrészt.

A hibás alkatrészt elszállítjuk, ezzel a 
dolog az Ön számára el van intézve. 
Bonyodalmak nélkül. Papírmunka 
nélkül. Hosszú leállás nélkül.

Click & Run:
Olyan egyszerű, amilyennek hangzik

A SEKA összes légzésvédő rendszere 
moduláris felépítésű. Ezen kívül az 
egyes komponensek csatlakozókkal 
és gyorscsatlakozókkal rendelkeznek, 
így nagyon gyorsan kicserélhetők. 
Egyszerűen húzza ki a levegőtömlőt, 
húzza ki a csatlakozót, lazítsa meg a 
feszítőkengyelt, cserélje ki és kész.

Forródrót:
elég egy telefonhívás és jövünk

A SEKA-nál a műszaki segítség 
mindössze egyetlen telefonhívásra 
van. A bejáratott logisztika garantálja 
a gyors pótalkatrész-ellátást. Ezáltal 
minimálisra csökkennek a kieső idők.

Plug and play: gyors, szerszámok nélküli berendezés- és szűrőcsere a hatékony, gyors munkavégzés érdekében.
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Seka légzésvédő berendezések
Biztonságos munkavégzés életre káros környezetben

Airbox. A berendezés kapcsolóközpontja Sűrített levegős rendszer Egyedi felépítés



9

A SEKA sűrített levegős rendszere nemcsak a számos 
szabadalmaztatott technológiájának köszönhetően egyedülálló. 
Gyakorlatias megoldásaival konkrét előnyöket is kínál. A moduláris 
felépítés gazdaságos üzemeltetést és kiterjesztett alkalmazási 
időt tesz lehetővé. Az átgondolt koncepció a nemzetközi 
szabványok biztonságát nyújtja.

Airbox (szelepállomás)

TárolópalackokTúlnyomásos kabin

© SEKA 2017/05 (a műszaki módosítások joga fenntartva)



Kompakt, mobil sűrített 
levegő ellátás

SEKA Adaptive Air Control System: 
100%-kal hosszabb alkalmazási idő

Gyors telepítés és karbantartás a 
moduláris felépítésnek köszönhetően

SEKA Airbox: azonnal
használatra kész vezérlőközpont

Kompakt kompresszorállomás az 
egyszerű szállításhoz

A BG Bau típusbizonyítványa
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Sűrített levegő:
biztonságos levegő a palackból

Az építőgépekhez tervezett sűrített 
levegős berendezés úgy működik, mint 
egy búvárruha. Teljesen elszigeteli a 
vezetőfülkét a környezet légkörétől és 
sűrített levegős palackokból biztosítja 
a levegőellátást. Ezáltal lehetőség van 
életre káros környezetben történő 
munkavégzésre is.

Ehhez általában 4 darab 50 literes 
sűrített levegő palackot telepítenek. 
A szükséges szelepeket tartalmazó 
Airbox 300 barról közel környezeti 
nyomásra csökkenti a sűrített levegő 
nyomását.

Adaptive Air Control:
több, mint megduplázza az üzemidőt

Az Adaptive Air Control a SEKA 
szabadalmaztatott technológiája. Az 
intelligens vezérlés számos paramétert 
vizsgál a kabin belsejében és pontosan 
annyi levegőt juttat be, amennyi az 
optimális levegőminőség fenntartásához 
szükséges.

 

Ezáltal az alkalmazási idő majdnem 
kétszeresére hosszabbodik. Így sűrített 
levegő feltöltésenként maximum 4 óra 
helyett akár 8,5 órás folyamatos 
működtetés is lehetséges. Mindez a 
kabin levegőminőségének romlása 
nélkül.

Airbox: tömör technológia

Az Airbox a SEKA sűrített levegős 
berendezés egyik leglényegesebb 
része. Ez kombinálja az összes szenzort, 
szelepet, lezáró berendezést és az 
elektronikus vezérlés lényeges elemeit 
egyetlen kompakt egységgé. Az Airbox 
komplett, üzemkész egységként kerül 
kiszállításra.

Dokumentáció:
igazolt üzembiztonság

Egy sűrített levegős berendezés 
esetében nem lehet szó 
kompromisszumokról. Ezért minden 
egyes Airbox kiterjedt tesztelésen esik 
át egy kifejezetten erre a célra 
kifejlesztett tesztrendszeren. Ennek 
során több, mint 20 mérési pontot 
rögzítenek és dokumentálnak egy 
minőségjegyzőkönyvben.

Gazdaságosság: kevesebb költség a 
jobb ötleteknek köszönhetően

A SEKA Adaptive Air Control System 
minden területen költségmegtakarítást 

eredményez. A sűrített levegő 
palackokat ritkábban kell feltölteni, 
így a kompresszort is ritkábban kell 
működtetni. Az alacsonyabb 
levegőáramlásnak köszönhetően 
lényegesen kevesebb szűrőszettre 
van szükség.

Ezáltal minimális a kieső idő és 
csökkennek az energia, a karbantartás 
és a javítások költségei.

Modularitás:
elvből kevesebb ráfordítás

A SEKA sűrített levegős berendezés 
következetesen moduláris felépítésű. 
Mindössze négy modulból áll: 
kezelőpult, palackcsomag, Airbox és 
levegőszűrő berendezés. Ez nemcsak 
a telepítést gyorsítja meg. Gyorsabb 
műszaki szervizt tesz lehetővé és 
megkönnyíti a modulok cseréjét is.

Kompresszor: mobil sűrített levegő 
kompakt formátumban

A SEKA kompresszorok akár négy 
építőgép ellátására is alkalmasak. 
Csatlakoztatásra kész állapotban 
kerülnek kiszállításra, így a helyszínen 
azonnal üzemkészek.
Rendkívül kompakt felépítésüknek 
köszönhetően mindössze 4 nm 
területre van szükségük és tömegük 
mindössze 1,5 t. Ezen felül nagyon 
egyszerűen, spedícióval szállíthatók. 
Ezek a tulajdonságok alacsony 
beruházási költségekhez vezetnek 
és kedvező üzemeltetési költségeket 
biztosítanak.

 

Típusbizonyítvány: szabadalmazta-
tott, szabványos biztonság

A sűrített levegős berendezések 
300 baros nyomáson működnek, 
ezért a legmagasabb szintű biztonsági 
követelményeket kell teljesíteniük. 
Még szakszerűtlen kezelés esetén 
sem kerülhet veszélybe az ember 
és a gép. A legújabb generációs SEKA 
berendezések mechanikája a 
legmagasabb szintű biztonság 
szempontjait szem előtt tartva került 
kialakításra. Az elektronikus vezérlés 
megfelel az EN 13849-nek 
(Gépvezérlések biztonsága).
 
 
 

ADLA egy ellenőrző járművön Kompresszorállomás több berendezéshez Az új, kompakt kompresszorállomás
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SEKA szűrőkoncepciók:
Fokozottabb biztonság a túlnyomásos 
szellőzésvédelemmel

Nyomásos szellőzésvédelem a 
fokozottabb biztonságért

Levegőztető berendezés a kabin 
levegőjének további tisztításáért

Egyedi szűrőkombinációk az 
egyszerű csatlakozós rendszerrel

Egyszerű, szerszám nélküli 
szűrőcsere

A piacon elérhető legnagyobb 
aktívszénszűrő a hosszabb 
élettartamot eredményez
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A SEKA esetében a ventilátor a szűrő előtt, közvetlenül a 
levegőbelépésnél található. Ez előtt található egy beszívórács és 
egy karbantartást nem igénylő, mechanikus ciklon-porelválasztó. 
Ennek a felépítésnek köszönhetően gyakorlatilag a teljes 
berendezésben túlnyomás uralkodik. A túlnyomás már a szűrőbe 
történő belépés előtt megkezdődik, felöleli a teljes szűrőházat 
egészen a kabinig. Ilyen módon teljesen kizárt, hogy kívülről 
levegő kerülhet a rendszerbe. Ez a felépítés a katonai célú ABC-
berendezéseknél a technika alkalmazott legfejlettebb technika. A 
SEKA ezt a technológiát a civil alkalmazásoknál is elérhetővé teszi.

Az integrált levegőztető berendezéssel a SEKA egy lépéssel 
tovább megy. Kiszűri a káros anyagokat a levegőből, amelyek 
a be- és kiszálláskor kerültek a kabinba. Megakadályozza, hogy a 
csírák, spórák és gombák észrevétlenül elszaporodjanak.

Levegőztető berendezés: kiegészítő 
levegő tisztítás a vezetőfülke számára
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Négy lépés a tiszta 
levegőért

2. fokozat: Multiciklon a durva 
por ellen

3. fokozat: Lebegő anyag szűrő 
a finom részecskék ellen

4. fokozat: Aktívszénszűrő a 
szagok és mérgező gázok ellen

1. fokozat: Beszívórács a durva 
szennyeződések ellen

A biztonság és az egészség területén nem 
szabad kompromisszumokat kötni.

A SEKA szellőzésvédő rendszerei egy 
négyfokozatú szűrőkoncepción alapulnak.
Hatását az előnyös túlnyomáselv támogatja, 
miközben a kiegészítő levegőztető rendszer 
kiküszöböli a káros anyagokat, melyek a 
be- és kiszállás során kerültek a kabinba.



15

1. Fokozat: Beszívórács

A SEKA négyfokozatú 
szűrőkoncepciójának első fokozata 
egy korrózióálló beszívórács. Védi a 
szűrőrendszert és megakadályozza, 
hogy a durva szennyeződések az 
utána következő szűrőfokozatokhoz 
kerüljenek. A rács úgy lett kialakítva, 
hogy a szennyeződés a fúvóka szívása 
következtében kívül maradjon és a 
gravitáció hatására leessen.

A durva szűrő nem igényel karbantartást 
és nem is szorul cserére.

2. Fokozat: Multiciklon

A második szűrőfokozatban a 
környezetben található nagyobb 
porrészecskék kiszűrése a cél. Ehhez 
a SEKA egy karbantartás nem igénylő 
ciklont használ, melynek nincs szüksége 
papírszűrőre. Forgásba hozza a port 
tartalmazó levegőt, melyből a 
centrifugális erő következtében 
kiválnak a nagyobb porrészecskék. 
Így ezeket a részecskéket nem kell 
kiszűrnie az utána következő lebegő 
anyag szűrőnek, így annak használati 
ideje lényegesen meghosszabbodik.

3. Fokozat: Lebegő anyag szűrő

A lebegő anyag szűrő a 10 µm-nél 
kisebb porrészecskék kiszűrésére 
szolgál. A DGUV 201-004 (korábban 
BGI581) alapján legalább az EN 1822 
szerinti H13 szűrőosztály kövtelményeit 
kell teljesítenie. A SEKA a HEPA H14 
vagy ULPA U15 magasabb 
szűrőosztályok használatával új 
mércét állít fel. Ezek még a legfinomabb 
részecskéket is kiszűrik és 99,999%-
os hatásfokot érnek el. 
Az ilyen, H osztályba tartozó porszűrőket 
többek között aszbeszttel végzett 
munkához is engedélyezik.

Mivel a cellulózból készült szűrők 
táptalajt adnak a mikroorganizmusok 
szaporodásához, kizárólag üvegszálas 
szűrőket használunk.

4. Fokozat: Aktívszénszűrő

Le filtre à charbon actif sert à libérer 
l’air – déjà exempt de particules en 
suspension – d’odeurs désagréables, 
de vapeurs nocives et de gaz toxiques.

Az aktívszénszűrő biztosítja, hogy a 
lebegő anyagoktól megtisztított 
levegő ne tartalmazzon kellemetlen 
szagokat, egészségre káros gőzöket 
és mérgező gázokat. A szén nyílt 

pórusú struktúrájának köszönhetően 
rendkívül nagy belső felülettel 
rendelkezik. Ezáltal a gázmolekulák 
tapadás (adszorpció) vagy kémiai 
reakciók (kemiszorpció) következtében 
megkötődnek. A felület káros 
anyagokkal történő telítődését 
követően a szűrő elveszíti funkcióját 
és cserére szorul.

Működési elv:
Rugalmas és alkalmazkodóképes

A SEKA moduláris szűrőkoncepciót 
alkalmaz, melynél a szűrőbetétek 
csőszerűen lettek kialakítva, így 
tetszőlegesen kombinálhatók 
egymással.

Ez az elv nemcsak kompakt méreteket 
biztosít, hanem egyidejűleg magas 
szűrési hatásfokot is. Több, mint 
100 lehetőséget nyit a különböző 
szűrőtípusok kombinálására. Ezen 
felül a szellőzésvédő berendezés 
néhány kézmozdulattal átalakítható, 
ha az építőgépet új feladatokhoz és 
más károsanyag-terhelés mellett 
kívánják használni.

Szűrőcsere:
döntő előnyök kombinációja

A SEKA szűrőbetétei nemcsak gyorsan 
cserélhetők. Számos, gyakorlatban 
kipróbált megoldásukkal nagy 
erőfeszítés nélküli munkafolyamatokat 
is lehetővé tesznek. Ezen kívül 
biztosítva van az is, hogy a levegőből 
kiszűrt por nem kerülhet a kabinba.

Szűrőhatás:
a töltőtömeg a meghatározó

Az aktívszénszűrők esetében a 
töltőtömeg határozza meg a felvételi 
kapacitást és a használati időt. 
A 9 kg-os töltőtömeggel a SEKA a piacon 
elérhető legnagyobb aktívszénszűrőt 
kínálja. Ez különösen a hullámzó 
károsanyag-bejutás esetén jelent 
biztonsági többletet.

Használati idő:
nem csak a méret a lényeg

A szűrő használati ideje nemcsak 
a szűrőfelülettől vagy a szűrőtérfogattól 
függ. A keresztüláramló levegő 
mennyiségének is döntő befolyása 
van. A SEKA szellőzésvédő rendszerei 
a különösen nagy szűrőket csekély 
levegőáramlással kombinálják. 
Ezáltal hosszabb használati időt és 
alacsonyabb üzemeltetési költségeket 
érünk el.
 

Korrózióálló beszívórács

Karbantartásmentes ciklon

Aktívszén

Moduláris szűrőkoncepció

Szerszám nélküli, egyszerű szűrőcsere
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SEKA Schutzbelüftung GmbH
Im Hö ger 4a 
D-76829 Land au
T +49 6341 9341-0
F +49 6341 9341-33
info@seka.gmbh
www.seka.gmbh
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SEKA Atemschutzanlagen GmbH
Neudorf 69
A-8211 Großpesendorf
T +43 3113 930 80
F +43 3113 930 80-04
info@schutzbelueftung.at
www.schutzbelueftung.at

Szívélyes ajánlással:

A levegő, amit 
belélegzünk


