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От самото си основаване, FRESHWELD® e 
надежден партньор за решаване на 
проблеми за филтрация на въздуха, на 
водещите компании в света, със своята 
иновативна, надеждна структура, 
прецизно качество на продуктите и 
практични решения.

С нашето производствено съоръжение 
от 16.000 m2 и експертен екип от 120 
души, FRESHWELD е мястото, където се 
срещат решенията в своя сектор. 
Широката гама от продукти, детайлно 
ориентираната висококачествена 
производствена философия и 
всеотдайността към човешкото и 
екологичното здраве ни карат да 
запазим своето значително място в 
сектора.

Всички наши системи и продукти са 
сертифицирани с глобални стандарти за 
качество, както и CE, ISO 9001 и т.н.

НАЙ-ИНОВАТИВНАТА МАРКА НА 
ИНДУСТРИАЛНИ ВЪЗДУШНИ 
СИСТЕМИ
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МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
M2/2100 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ 

СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ 

СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН 

СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН 

СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН 

СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН 

6 - 7

8 - 9M2/2200 

10 - 11M3/2100 

12 - 13M3/2200

СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
SM/910 14 - 15

16 - 17SM/920 

18 - 19SMK/910

20 - 21SMK/920 

СЕРИЯ ФИЛТРАЦИОННИ МАСИ

СЕРИЯ ФИЛТРАЦИОННИ МАСИ

ФИЛТРАЦИОННИ МАСИ
KMF 22 - 23

24 - 25KTM 

СЕРИЯ АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР

СЕРИЯ АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР

АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР
TSE 26 - 27

28 - 29TSF

СЕРИЯ АСПИРАЦИОННИ РЪКАВИ

АСПИРАЦИОННИ РЪКАВИ
TSA 30

СЕРИЯ МЕТАЛНИ СТЕНИ ЗА KMF И KTM

МЕТАЛНИ СТЕНИ ЗА KMF И KTM
SPR - SPRP 31

ИНДЕКС НА ПРОДУКТА FRESHWELD
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От самото  начало на своето производство, 
FRESHWELD притежава сертификатитe 
UNICERT ISO 9001, CE, EUROVENT.

ИНДЕКС НА ПРОДУКТА FRESHWELD
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M2/2100
СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
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M2/2100 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 m / 3 m / 4 m

Сила на тока 2,7 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,1 kW

Тегло 114 kg

Габарити 650 x 720 x 1125 mm

2900 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър

Перформанс на филтъра 99.00 %

M2/2100 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

M2/2100.2 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 2 m

M2/2100.3 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 3 m

M2/2100.4 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима 
M2/2100, можете да използвате всеки квадратен 
метър на работното си място ефективно и да 
извършвате заваръчни и производствени операции, 
без да се придържате към определено място. 
Просто включете и започнете работа. С висока 
мощност за аспириране, лесно улавя и филтрира 
изпарения и други летливи отпадъци. С гъвкави  
смукателни ръкави, той може да достигне до всяко 
място и да извършва лесно аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на M2/2100 има един аспирационен ръкав. Той 
има  152 mm диаметър и  дължина  2 m, 3 m и 4 m.
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре - филтърa (G4), където 
големите частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и чистият въздух се подава 
обратно в помещението. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ 
заварки.
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M2/2200
СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
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M2/2200 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 x (2 m / 3 m / 4 m)

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 124 kg

Габарити 650 x 720 x 1125 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър

Перформанс на филтъра 99.00 %

M2/2200 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

M2/2200.2 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 2 m

M2/2200.3 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 3 m

M2/2200.4 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 4 m

Запознайте се с мобилния филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима 
M2/2200, можете да използвате всеки квадратен 
метър на работното си място ефективно и да 
извършвате заваръчни и производствени операции, 
без да се придържате към определено място. Просто 
включете и започнете работа. С висока мощност за 
аспириране, лесно улавя и филтрира изпарения и 
други летливи отпадъци. С гъвкави  смукателни 
ръкави, той може да достигне до всяко място и да 
извършва лесно аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на M2/2200 има два аспирационни ръкава. Тe 
имат  152 mm диаметър и  дължина  2m, 3m и 4m. 
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и чистият въздух се подава 
обратно в помещението. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки.
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СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ
M3/2100
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M3/2100 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 m / 3 m / 4 m

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 131 kg

Габарити 650 x 720 x 1285 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър / Филтър активен въглен - 10 kg

Перформанс на филтъра 99.00 %

M3/2100 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

M3/2100.2 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 2 m

M3/2100.3 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 3 m

M3/2100.4 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима  с 
филтър активен въглен на гранули M3/2100, можете 
да използвате всеки квадратен метър на работното 
си място ефективно и да извършвате заваръчни и 
производствени операции, без да се придържате към 
определено място. Просто включете и започнете 
работа. С висока мощност за аспириране, лесно 
улавя и филтрира изпарения и други летливи 
отпадъци. С гъвкави  смукателни ръкави, той може да 
достигне до всяко място и да извършва лесно 
аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на M3/2100 има един аспирационен ръкав. Той 
има  152 mm диаметър и  дължина  2 m, 3 m и 4m. 
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и последно преминава през 
филтъра с активиран въглен на гранули, където се 
абсорбират вредните газове и миризмите. Накрая, 
чистият въздух се подава обратно в средата където 
се намира системата.  По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни и най вече за цветни метали, при ММА, 
ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки.
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СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ
M3/2200
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M3/2200 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 x (2 m / 3 m / 4 m)

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 132 kg

Габарити 650 x 720 x 1285 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър / Филтър активен въглен - 10 kg

Перформанс на филтъра 99.00 %

M3/2200 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

M3/2200.2 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ  С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 2 m

M3/2200.3 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ  С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 3 m

M3/2200.4 МОБИЛЕН  ФИЛТЪР С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ  С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА  С КЛАПАН - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима  с 
филтър активен въглен на гранули M3/2200, можете 
да използвате всеки квадратен метър на работното 
си място ефективно и да извършвате заваръчни и 
производствени операции, без да се придържате към 
определено място. Просто включете и започнете 
работа. С висока мощност за аспириране, лесно 
улавя и филтрира изпарения и други летливи 
отпадъци. С гъвкави  смукателни ръкави, той може да 
достигне до всяко място и да извършва лесно 
аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на M3/2200 има два аспирационни ръкава. Тe 
имат  152 mm диаметър и  дължина  2 m, 3 m и 4 m.  
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и последно преминава през 
филтъра с активиран въглен на гранули, където се 
абсорбират вредните газове и миризмите. Накрая, 
чистият въздух се подава обратно в средата където 
се намира системата.  По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни и най вече за цветни метали, при ММА, 
ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки.
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SM/910
СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
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SM/910 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 m / 3 m / 4 m

Сила на тока 2,7 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,1 kW

Тегло 105 kg

Габарити 650 x 720 x 1030 mm

2900 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър

Перформанс на филтъра 99.00 %

SM/910 СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНA СИСТЕМA БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

SM/910.2 СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 2 m

SM/910.3 СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 3 m

SM/910.4 СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

Максимална ефективност и икономия на енергия на 
работното ви място! С нашите стационарни модули за 
филтриране SM/910, можете да генерирате 
аспирация с максимална ефективност на вашите 
ограничени работни места, при процеси на 
заваряване, шлайфане и рязане. С нашите гъвкави 
удължители за аспирационни ръкави, можете да 
получите най-висока гъвкавост дори на 
стационарната работна станция и лесно можете да 
позиционирате ръкава за аспирация.  Стационарните 
системи за филтриране SM/910 на дим, прах 
и миризма, са с един аспирационeн ръкав.  
Диаметарат на тръбата е 152 mm, a дължината 
на аспирационните ръкави e 2 m, 3 m и 4 m опции. 
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и чистият въздух се подава 
обратно в помещението. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. С 
неговата мощна и добра структура е подходящо  
завсички заваръчни процеси. Системата vе 
подходяща за процеси на заваряване на черни и най 
вече за цветни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ 
заварки.
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СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ



SM/920 
СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
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SM/910 СЕРИЯ МОБИЛНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 x (2 m / 3 m / 4 m)

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 115 kg

Габарити 650 x 720 x 1030 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър

Перформанс на филтъра 99.00 %

SM/920 СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНA СИСТЕМA БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

SM/920.2 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 2 m

SM/920.3 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 3 m

SM/920.4 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

Максимална ефективност и икономия на енергия на 
работното ви място! С нашите стационарни модули за 
филтриране SM/920, можете да генерирате 
аспирация с максимална ефективност на вашите 
ограничени работни места, при процеси на 
заваряване, шлайфане и рязане. С нашите гъвкави 
удължители за аспирационни ръкави, можете да 
получите най-висока гъвкавост дори на 
стационарната работна станция и лесно можете да 
позиционирате ръкава за аспирация.  Стационарните 
системи за филтриране SM/920 на дим, прах и 
миризма, e с  два аспирационни ръкава. Диаметарат 
на тръбата е 152 mm, a дължината на 
аспирационните ръкави e 2 m, 3 m и 4 m опции. 
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и чистият въздух се подава 
обратно в помещението. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. С 
неговата мощна и добра структура е подходящо  
завсички заваръчни процеси. Системата е подходяща 
за процеси на заваряване на черни и най вече за 
цветни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ 
заварки.

www.freshweld.com.tr 17

СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ



СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ
SMK/910 
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SMK/910 СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 m / 3 m / 4 m

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 132 kg

Габарити 650 x 720 x 1190 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър / Филтър активен въглен - 10 kg

Перформанс на филтъра 99.00 %

SMK/910 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

SMK/910.2 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 2 m

SMK/910.3 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 3 m

SMK/910.4 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ЕДИН АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима  с 
филтър активен въглен на гранули SMK/910, можете 
да използвате всеки квадратен метър на работното 
си място ефективно и да извършвате заваръчни и 
производствени операции, без да се придържате към 
определено място. Просто включете и започнете 
работа. С висока мощност за аспириране, лесно 
улавя и филтрира изпарения и други летливи 
отпадъци. С гъвкави  смукателни ръкави, той може да 
достигне до всяко място и да извършва лесно 
аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на SMK/910 има един аспирационен ръкав. Той 
има  152 mm диаметър и  дължина  2 m, 3 m и 4 m. 
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и последно преминава през 
филтъра с активиран въглен на гранули, където 
се абсорбират вредните газове и миризмите. 
Накрая, чистият въздух се подава обратно в средата 
където се намира системата. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни и най вече за цветни метали, при ММА, 
ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки.
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СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ



СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ
С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ
SMK/920 
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SMK/920 СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Дължина на 
аспирационния ръкав 2 x (2 m / 3 m / 4 m)

Сила на тока 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,5 kW

Тегло 133 kg

Габарити 650 x 720 x 1190 mm

4300 m3/hКапацитет на аспириране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър / Филтър активен въглен - 10 kg

Перформанс на филтъра 99.00 %

SMK/920 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ БЕЗ АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ

SMK/920.2 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 2 m

SMK/920.3 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 3 m

SMK/920.4 СТАЦИОНАРНA ФИЛТЪРНA СИСТЕМA С АКТИВИРАН ВЪГЛЕН НА ГРАНУЛИ С ДВА АСПИРАЦИОННИ РЪКАВА С КЛАПАН - 4 m

Запознайте се с мобилният филтриращ модел на 
семейството продукти FRESHWELD.

С мобилното устройство за  филтриране на дима  с 
филтър активен въглен на гранули SMK/920, можете 
да използвате всеки квадратен метър на работното 
си място ефективно и да извършвате заваръчни и 
производствени операции, без да се придържате към 
определено място. Просто включете и започнете 
работа. С висока мощност за аспириране, лесно 
улавя и филтрира изпарения и други летливи 
отпадъци. С гъвкави  смукателни ръкави, той може да 
достигне до всяко място и да извършва лесно 
аспирация.

Мобилното устройство за аспириране и филтриране 
на SMK/920 има два аспирационни ръкава. Тe имат  
152 mm диаметър и  дължина  2 m, 3 m и 4 m.  
Aспирираният дим, първо преминава през искро 
даржателя, после  през пре-филтърa (G4), където 
големите  частици се задържат. След това входящият 
въздух преминава през главния филтър, където е 
филтриран до 99% и последно преминава през 
филтъра с активиран въглен на гранули, където 
се абсорбират вредните газове и миризмите. 
Накрая, чистият въздух се подава обратно в средата 
където се намира системата. По този начин се пести 
значително количество енергия, като се запазва 
климатичното състояние на околната среда. 
Системата е подходяща за процеси на заваряване на 
черни и най вече за цветни метали, при ММА, 
ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки.
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СЕРИЯ ФИЛТЪРНИ MAСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ
ШЛАЙФАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
KMF
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА
Тип на филтрите Еднократни

Площ на филтрите 21 m2

Типът на филтрите Искро даржател / Пре - филтър / Главен 
филтър

Перформанс на филтъра 99.00 %

KMF СЕРИЯ ФИЛТЪРНИ MAСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
KMF/1000 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1000 mm

KMF/1200 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1200 mm

KMF/1500 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1500 mm

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Размери на  
аспирационната маса 800 x 1000 / 1200 / 1500 mm

Сила на тока 2,7 / 3 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 72 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,1 / 1,5 kW

Тегло 130 kg

Габарити 650 x 720 x 1190 mm

2900 / 4300 m3/hКапацитет на аспириране

Запазнаите се с филтарната маса за заваряване, 
рязане и шлайфане КMF на FRESHWELD.

При промишлени операции, локалната елиминация 
на образувалите се отпадъци във въздуха, опазва 
здравето на работещите. Oпазва ви от по големи 
инвестиции , които ще трябва да направите по-късно и 
осигурява голямо удобство за последователни 
операции. Поради тази причина, масите KMF за 
рязане, заваряване и шлайфане, които могат да бъдат 
наречени най-ефективни от локални решения, са 
най-точните инвестиции. Нашите KMF маси могат да се 
използват  по отделно. Те са абсолютно необходимо 
оборудване по отношение на здравословните и 
безопасни условия на труд. Заваръчни и шлифовъчни 
маси KMF със филтри, често се използват за 
заваряване и шлайфане на малки части. Благодарение 
на малкия си размер, могат лесно да се транспортират 
до желаното място. Предлагат pавен всмукателен 
поток от всяка област на масата. Масите за заваряване 
се произвеждат с дължина 1000 mm, 1200 mm и 1500 
mm и ширина 800 mm. Предлага се като стандарт без 
поръчка и може да се добави с неподвижнa или 
подвижнa метални стени с наблюдателни прозорци, 
които са с тъмночервен цвят.  Използват се едни и 
същи филтри, използвани в мобилните системи, което 
означава, че осигурява икономия при консумация на 
множество видове устройства във вашия 
производствен цех. Металните стени се предлагат с  
височини от 400 mm и 650 mm. При моделите без 
прозорци, страничните части на металните стени се 
отварят и затварят. По този начин по-дългите 
продукти могат да бъдат поставени на масата и 
обработени. 
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ФИЛТРАЦИОННИ МАСИ                                



СЕРИЯ БЕЗФИЛТЪРНИ MAСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ
ШЛАЙФАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
KTM
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат - -

Размери на  
аспирационната маса 800 x 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm

Сила на тока - -

Тип на вентилатора - - 

Шум 60 dB

Захранване - -

Мощност на ел. мотора - - 

Тегло 175 / 185 / 195 kg

4000 m3/hКапацитет на аспириране

KMF СЕРИЯ БЕЗФИЛТЪРНИ MAСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
KTM/1000 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1000 mm

KTM/1200 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1200 mm

KTM/1500 ФИЛТЪРНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ШЛИФОВАНЕ - 800 X 1500 mm

Запазнаите се с безфилтарната маса за заваряване, 
рязане и шлайфане КТМ на FRESHWELD.

В промишлените предприятия, контролирането и 
елиминирането на опасните отпадъци като прах, дим 
и други, от източика им ще ви спести разходи за по 
големи инвестиции. Ето защо едно от най ефикасното 
локално решение за добрата инвестиция е масата  за 
рязане, заваряване и шлайфане. Масите КТМ могат да 
работят свързани към централна филтърна или 
аспирационна система. Така с една централна 
филтърна система вие можете да използвате колкото 
маси са ви необходими. Нефилтрираните маси KTM 
се използват предимно за рязане, заваряване и 
шлайфане на продукти с тегло до 150 кг. Малките 
размери на масата, не заемат голямо място. Масите 
се произвеждат със стандартни размери от 1000, 
1200 и 1500 mm дължина и 800 mm ширина. 
Височината на масата е 700 mm. Стандартните маси 
се предлагат без метални стени. По избор можете да 
си изберете метална стена с прозорци, с неподвижни 
и подвижни стени. Заваръчните метални стени, са с 
височина 400 mm и 650 mm. Металните стени с 
прозорци, са със стъкла с тъмночервен цвят и 
предпазва от облъчване на очите. Масите КТМ се 
използват при всички процеси на шлайфане, рязане 
и заваряване.
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ФИЛТРАЦИОННИ МАСИ



СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ
АСПИРАТОР С ГЪВКАВИ РЪКАВИ
TSE
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Размери на  
аспирационната маса 1,5 m / 2 m

Сила на тока 2 A / 2,8 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 70 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 0,75 kW

Тегло 48 kg

2900 m3/hКапацитет на аспириране

TSE СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ, АСПИРАТОР С ГЪВКАВИ РЪКАВИ
TSE/150 СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ АСПИРАТОР С ГЪВКАВ РЪКАВ - 1,5 m

TSE/200 СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ АСПИРАТОР С ГЪВКАВ РЪКАВ - 2 m

TS/150 - 200 ГЪВКАВ РЪКАВ 1,5 m - 2 m

Запознайте се с стационарния аспиратор с гъвкави 
ръкави на семейството продукти  FRESHWELD.

TSE серията гъвкави ръкави, за разлика от 
аспирационните ръкави, имаt две гъвкави стави. За 
това се произвежда ва в 1,5 m и 2 m  дължини. 
Диаметърът на тръбата e 152 mm. Ниска инвестиция, 
максимален комфорт и по вече пространство на 
работното място! Ако работите с множество 
фиксирани работни места и обмисляте 
първоначалните инвестиционни разходи, тогава все 
още не сте се запознали с нашите централни системи 
за екстракция и филтриране! Можете да осигурите 
аспирация на работното си място с малка инвестиция 
или с канална система, прикрепена към централен 
аспиратор или с отделни аспиратори на всяка ръка за 
екстракция. Mожете да прикрепите, колкото се може 
повече гъвкави ръкави за аспирация, колкото е 
необходимо и те да бъдат свързани c въздуховод към 
филтърна система или комин. Гъвкавите ракви за 
екстракция в нашата централна система, могат да 
бъдат монтирани към стена, таван, колоните или по 
поръчка произведени самостоятелни колони със 
свързваща част. Системата е подходяща за  
заваряване ма много къси растояния. 
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АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР



СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ
АСПИРАТОР С АСПИРАЦИОНЕН РЪКАВ
TSF
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат CE

Размери на  
аспирационната маса 2 m / 3 m / 4 m

Сила на тока 2 A / 2,8 A

Тип на вентилатора Радиален

Шум 70 dB

Захранване 240V - 50 Hz / 400V - 50 Hz

Мощност на ел. мотора 1,1 kW

Тегло 54 kg

2900 m3/hКапацитет на аспириране

TSF СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ, АСПИРАТОР С  АСПИРИРАЩИ  РЪКАВИ
TSF/200 СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ АСПИРАТОР С  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ

TSF/300 СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ АСПИРАТОР С  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ

TSF/400 СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ АСПИРАТОР С  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ

Запознайте се с стационарния аспиратор с гъвкави 
ръкави на семейството продукти  FRESHWELD.

Aспиратсионният ръкав на TSF системата има 3 
гъвкави стави. За това се произвежда ва в 2 m, 3 m и 4 
m  дължини.  Диаметърът на тръбата e 152 mm. Ниска 
инвестиция, максимален комфорт и по вече 
пространство на работното място! Ако работите с 
множество фиксирани работни места и обмисляте 
първоначалните инвестиционни разходи, тогава все 
още не сте се запознали с нашите централни системи 
за екстракция и филтриране! Можете да осигурите 
аспирация на работното си място с малка инвестиция 
или с канална система, прикрепена към централен 
аспиратор или с отделни аспиратори на всяка ръка за 
екстракция. Mожете да прикрепите, колкото се може 
повече гъвкави ръкави за аспирация, колкото е 
необходимо и те да бъдат свързани c въздуховод към 
филтърна система или комин. Гъвкавите ракви за 
екстракция в нашата централна система, могат да 
бъдат монтирани към стена, таван, колоните или по 
поръчка произведени самостоятелни колони със 
свързваща част. Системата е подходяща за  заваряване 
на горе описаните растояния. Системата е подходяща 
за процеси на заваряване на черни и най вече за 
цветни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ заварки .
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АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Дължина на   
аспирационния ръкав 2 m / 3 m / 4 m

Зона на движение 180’ - 360’

Тегло 14 -19   kg

1750 m3/hКапацитет на аспириране

TSF СЕРИЯ СТАЦИОНАРНИ  СИСТЕМИ, АСПИРАТОР С  АСПИРИРАЩИ  РЪКАВИ
TSA/D200 СТАЦИОНАРНИ  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ  С КЛАПАН  - 2 m

TSA/D300 СТАЦИОНАРНИ  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ  С КЛАПАН  - 3 m

TSA/D400 СТАЦИОНАРНИ  АСПИРИРАЩ  РЪКАВ  С КЛАПАН  - 4 m

Запознайте се с аспирационните ръкави TSA на 
семейството продукти  FRESHWELD.

Aспирационните ръкави TSA  има 3 гъвкави стави. За 
това се произвежда ва в 2 m, 3 m и 4 m  дължини. 
Диаметърът на тръбата e 152 mm.  Ако работите с 
множество фиксирани работни места и обмисляте 
първоначалните инвестиционни разходи, тогава все 
още не сте се запознали с нашите централни системи 
за екстракция и филтриране! Можете да осигурите 
аспирация на работното си място с малка инвестиция 
или с канална система, прикрепена към централен 
аспиратор или с отделни аспиратори на всяка ръка за 
екстракция. Mожете да прикрепите, колкото се може 
повече гъвкави ръкави за аспирация, колкото е 
необходимо и те да бъдат свързани c въздуховод към 
филтърна система или комин. Гъвкавите ракви за 
екстракция в нашата централна система, могат да 
бъдат монтирани към стена, таван, колоните или по 
поръчка произведени самостоятелни колони със 
свързваща част.  TSA cистемата e подходяща за  
заваряване на горе описаните растояния и е 
подходяща за процеси на заваряване на черни и  
цветни метали, при ММА, ТИГ/ВИГ и МИГ/МАГ 
заварки .

СЕРИЯ АСПИРАЦИОННИ
РЪКАВИ
TSA

АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ БЕЗ ФИЛТЪР
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SPRP СЕРИЯ  МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ   
SPRP/1040 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1000 / 400

SPRP/1240 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1200 / 400

SPRP/1540 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1500 / 400

SPRP/1065 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1000 / 650

SPRP/1265 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1200 / 650

SPRP/1565 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ТЪМНО ЧЕРВЕНИ ПРОЗОРЦИ - 1500 / 650

SPR СЕРИЯ  МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ   
SPR/1040 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1000 / 400

SPR/1240 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1200 / 400

SPR/1540 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1500 / 400

SPR/1065 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1000 / 650

SPR/1265 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1200 / 650

SPR/1565 МЕТАЛНИ СТЕНИ С ПОДВИЖНИ СТРАНИ - 1500 / 650

На първо място безопасността на работното място.

В промишлените дейности предпазните мерки за 
опазване на околната среда са много значими по 
отношение на здравословните и безопасни условия 
на труд. Затова трябва да вземем предвид опазването 
на околната среда, както и да защитим себе си. 
Филтърните маси за рязане, заваряване и шлайфане 
се предлагат без метални стени. По избор може да се 
добавят метални стени с прозорци, подвижна и 
неподвижна метална стена. Заваръчните метални 
стени се предлагат по избор на височина 400 mm и 
650 mm. Страничните стени на 400 mm и 650 mm 
височина с отворени модели без прозорче могат да 
се отварят и затварят.  По този начин по-дългите 
предмети могат да бъдат поставени на масата и 
обработени. Металните стени с прозореци с размери 
400 mm и 650 mm се използват  и в специалните 
професионални училища за обучение на учениците. 
Cпокойно може да се наблудава заваръчния процес 
от страни, защото червените тъмни стъкла 
предпазвар от облъчването. 

СЕРИЯ МЕТАЛНИ СТЕНИ ЗА 
ФИЛТЪРНИ И БЕЗФИЛТЪРНИ     
МАСИ
SPR & SPRP 
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МЕТАЛНИ СТЕНИ ЗА KMF И KTM
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