
Afzuigapparatuur

Lasgordijnen

De belangrijkste gevaren van onbeschermde blootstelling aan 
laslicht zijn: lasogen (bij kortstondige blootstelling), staar (bij 
langdurige blootstelling) en een verbrande huid. Dit laatste kan 
zelfs uitmonden in huidkanker. De lasser beschermt zichzelf met 
een laskap en beschermende kleding. Omstanders staan echter 
bloot aan dezelfde gevaren. Het beschermen van omstanders 
door middel van lasgordijnen rondom de lasplek is dus van groot 
belang ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Bij het 
afschermen van de lasplaats van andere werkplekken, blijft het 
van groot belang om van buiten af zicht te houden op het werk. 
Niet alleen vanwege de controle op de voortgang van het werk, 
maar ook om snel te kunnen reageren bij calamiteiten dient een 
lasgordijn gemaakt worden van transparant materiaal. Dit voorkomt 
bovendien claustrofobische gevoelens van de lasser.

Lasrook en gezondheid

Bij het lassen en snijden ontstaat er rook en damp. Dit is 

is voor de lasser en andere personen in zijn of haar 
omgeving. De overheid stelt steeds strengere eisen aan de 
lasrookconcentratie waaraan een lasser blootgesteld mag 
worden. Per 1 april 2010 geldt de aangescherpte MAC-waarde 
(Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van 1 mg/m3.

Halventilatie
• 2 methoden: verdringingsventilatie (ventilatie van lagen) of 

gemengde ventilatie
• Afzuiging gebeurt op een hoogte van 4-6 m

Afzuigkap
• Aanpassing van de afzuigkap aan de betreffende werkplek
• Afzuigen van de lasrook welke thermisch omhoog stijgt 
• Zeer geringe noodzakelijke onderdruk

Laagvacuüm - puntafzuiging
•
• Vrij positioneerbare afzuigkap 
• Goed afzuigresultaat tot max.  400 mm

Hoogvacuüm - puntafzuiging
•
• Goed afzuigresultaat tot een afstand van max. 150 mm
• Eenvoudige aansluiting op het afzuigsysteem door slangen

Lastoorts met geïntegreerde afzuiging
• Integratie van de afzuiging in het laspistool
• Laag afzuigvolume
• Zeer goed afzuigresultaat

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
schadelijke emissies af te zuigen:

Cepro Lasgordijnen:
• Goedgekeurd volgens ISO EN 25980
• Standaard 140 cm breed
• Volledig omzoomd
• 7 ophangogen elke 20 cm aan één zijde
• Drukknopen elke 40 cm aan beide zijkanten
• Inclusief 7 gratis stalen haken
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Zuigblaas-unit 
Weldkar VAF-300 Blue
3400m³/h, 230 Volt, Ø 305 mm

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met 
sterke 1 pk elektromotor is ideaal voor 
het gebruik op locatie. Door het slimme 
ontwerp is deze ventilator stapelbaar en 
corrosiebestendig. De 12 inch propellor 
zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht 
wordt verplaatst. Ook is de VAF-300 
een ideale keus voor het ventileren van 
werkplekken en het drogen van grote 
open ruimten. 

Bestelnr. 171544753
(Inclusief afzuigslang 7,5 meter)

Afzuigslang Ø 305 mm, 
7,5 meter t.b.v. VAF-300 
Bestelnr. 176044754

Koppelstuk afzuigslang 
Bestelnr. 176040847

Slangklem BD 50 - 305 mm RVS 
Bestelnr. 176024418

voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. 

lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig 
verwisseld worden. De positioneerbare afzuigarm 
heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de 
vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het 
lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 
400 Volt.

•
• Geschikt voor staal en chroom-nikkel
• Breed inzetbaar
• Grote actieradius
•
• Ø 150 mm.
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Bestelnr. 170539506 2.326,-

De Filter-Table is een perfecte combinatie van een las- en slijptafel 

is voor beperkte tot gemiddelde stofhoeveelheden geschikt met 
een incidenteel tot regelmatig gebruik. 

Afzuigvermogen: 1400 m³/h
Netspanning: 400 V / 50 Hz
Motorvermogen: 1,5 kW
Geluidsniveau: 71 dB(A)
Afmetingen (b x d x h): 
1200 x 800 x 1340 mm

Bestelnr. 170529376

Filter-Table

prijs op aanvraag

281,-

80,60

Bestelnr. 170539510

(set à 10 stuks)
Bestelnr. 170504561

Afzuigarm in slanguitvoering

Deze afzuigarmen zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen 
van gezondheidsschadelijke dampen en stoffen aan de bron. 
Compleet set bestaat uit:
• Afzuigarm (Inclusief wandconsole, draaikrans en afzuigkap)
• Ventilator 2.000 m³ - 400 Volt
• Verbindingsset uitblaaszijde ventilator
• Motorbeveiligingsschakelaar

Afzuigarm 2 meter Bestelnr. 170518396

Afzuigarm 3 meter Bestelnr. 170518397

Afzuigarm 4 meter Bestelnr. 170518398
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CleanAirTower SF 
9000

Halventilatie met 

afzuigcapaciteit van 
9.000 m³/h

Overal waar een bronafzuiging 
niet gerealiseerd kan 
worden of niet afdoende 
is, kan men de ruimtelijke 
afzuiging CleanAirTower 
toepassen. De CleanAirTower 
SF 9000 is voorzien van 

beschermt de medewerkers 
en de machines doeltreffend 

lucht blijft in dezelfde 
ruimte. Het ruimteventilatie 
toestel veroorzaakt minimale 
luchtwervelingen, de schone 
lucht wordt op vloerniveau in 
de hal terug gespoeld. 
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Lasdampafzuiging


