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innovative air solutions

Avevo™ MSU HV 250: It is a high vacuum fume and dust extraction unit designed 
for professional use. Ideal for use in areas such as soldering fumes, laser processing 
fumes and powders, dental applications, jewelery industry.

Aynı anda dört kol ile kullanım imkânı /
Possibility to use with four arms at the same 
time

Clever™ yazılım ile otomatik debi artırımı /
Automatic flow increase with Clever™ software

Dört kademeli hız seçeneği /
Four-stage speed possibility

Filtre doluluk ikazı /
Filter blocked warning

Introduction

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 0,196 kW - 7848 rpm

Şebeke / Mains supply 220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 360 m3/h

HEPA filtre yüzeyi / Area of HEPA filter 6,5 m2

Granül aktif karbon / Granular activated carbon 2,5 kg

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght 2,6 metre / 2,6 meter

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised steel

Gürültü seviyesi / Sound pressure 40 dbA - 1. seviyede / At level 1 

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 400 mm - 400 mm - 400 mm

Ağırlık / Weight 23,50 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

MSU
HV 250HV 250

Avevo™ MSU HV 250: Profesyonel kullanım için tasarlanmış yüksek vakum 
duman ve toz emiş ünitesidir. Lehim dumanı, lazer işleme duman ve tozları, dental 
uygulamalar, kuyumculuk sektörü gibi alanlarda kullanım için idealdir.
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Avevo™ MSU HV 250:
İstendiğinde kolsuz teslimat. /

Without arm delivery on demand.

Avevo™ MSU HV 250: H13 HEPA filtre ve granül aktif karbon ile donatılan 
cihazda, Clever™ yazılımımız sayesinde otomatik debi artırımı, kol sayısına göre ön 
ayarlı debi ayarı ve filtre doluluk ikazı mevcuttur.

KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU HV 250 ile birlikte sevk edilen  emiş kolları kolay ve 
pratik kullanım imkânı sunar.  Makine tak ve kullan prensibi ile tasarlanmıştır.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ MSU HV 250, birçok rakip ürüne göre çok daha 
yüksek emiş performansını garanti eder.

KOLAY KONTROL PANELİ: Avevo™ MSU HV 250 kolay kullanım sunan kontrol 
panelinde ön ayarlı debi seçim düğmeleri, filtre doluluk göstergesi (sesli ve görsel) ve aç/kapa 
düğmesi yer almaktadır.

Avevo™ MSU HV 250: Equipped with H13 HEPA filter and granular activated carbon, the 
device has automatic flow increase thanks to our Clever™ software, preset flow adjustment 
according to the number of arms and filter fullness warning.

EASY TO USE: Extraction arms shipped with Avevo™ MSU HV 250 offer easy and practical 
use. The machine is designed with the principle of plug and play.

HIGH SUCTION PERFORMANCE: The Avevo™ MSU HV 250 guarantees much higher suction 
performance than many competing products.

EASY CONTROL PANEL: The Avevo™ MSU HV 25 easy-to-use control panel includes preset 
flow selection buttons, filter fill indicator (audible and visual) and on/off button.

Özellİklerİ

Features

Lehim / Soldering

Lazer / Laser

Dental / Dental

Kullanım Alanları / Ideal for

HIGH VACUUM UNITHIGH VACUUM UNIT


