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Avevo™ MSU 100 MINI: It is the most compact product of the mobile fume 
extraction system series. Designed as a "fume extraction" unit for welding fumes, it offers 
high suction performance and ideal filtration rate.

The unit, which has a disposable cassette type main filter, has a special drawer for easy change.

The washable mesh filter inside the unit reduces the risk of coarse particles and sparks reaching 
the filter surface. It is placed inside the drawer for easy change.

MSU

Introduction

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 1,1 kW - 3000 rpm

Şebeke / Mains supply 220V 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h

Emiş ağızında debi / Air flow at suction point 1270 m3/h (Ortalama / Average)

Ana filtre / Main filter F9 

Ön filtre / Pre-filter Metal mesh 

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght 3 metre / 3 meter

Kol tipi / Arm type İçten mekanizmalı / Inner mechanism

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346

Fan / Fan Alüminyum, kaynaksız / Aluminium, w/o weld

Gürültü seviyesi / Sound pressure 68 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 850 mm - 700 mm - 1100 mm

Ağırlık / Weight 80 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

Avevo™ MSU 100 MİNİ: Mobil duman emiş sistemleri serisinin en kompakt 
ürünüdür. Kaynak dumanları için "duman tahliye" ünitesi olarak tasarlanan ürün, 
yüksek emiş performansı ve ideal filtreleme oranı sunar.

Kullan-at kaset tip ana filtreye sahip olan ünitede kolay değişim için özel bir çekmece mevcuttur.

Ünite içerisinde bulunan yıkanabilir mesh filtre, kaba partiküllerin ve kıvılcımların filtre yüzeyine 
ulaşma riskini azaltır. Kolay değişim için çekmece içerisine yerleştirilmiştir.
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Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Kullanım Alanları / Ideal for
Yıkanabilir kıvılcım önleyici / Washable spark arrester

G4 ön filtre / G4 pre-filter

Opsiyonel olarak aktif karbon filtre / Optional activated carbon filter

Opsiyonel olarak fan hızı ayarı / Optional fan speed adjustment

SEÇENEKLER •  OPTIONS
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