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Çalışanları, çalışma alanlarını 
ve çevreyİ koruyoruz.

Çalışanları, çalışma alanlarını 
ve çevreyİ koruyoruz.

Tek çatı altında profesyonel 
duman ve toz emİş çözümlerİ

Tek çatı altında profesyonel 
duman ve toz emİş çözümlerİ

Kaynak dumanları öncelikli olmak üzere;
tüm endüstriyel toz ve dumanlar için

profesyonel çözümler üretiyoruz.

innovative air solutions
AVEVO

™
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hakkımızda

KARMAŞIK PROBLEMLER, YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLER: Avevo™ markalı 
duman ve toz emiş sistemlerini tasarlıyor 
ve üretiyoruz. Uluslararası standartlara 
uygun biçimde ürettiğimiz makinelerimiz, 
endüstrinin birçok alanında güvenle 
kullanılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında 
birçok kullanıcıya ulaştırdığımız ürünlerimizi 
tasarlarken, gelişen teknolojileri sürekli takip 
ediyoruz.

COMPLEX PROBLEMS, INNOVATIVE 
SOLUTIONS: We design and manufacture 
Avevo™ branded fume and dust 
extraction systems. Our machines, which we 
produce in accordance with international 
standards, are used safely in many areas of 
the industry. While designing our products, 
which we deliver to many users at home and 
abroad, we constantly follow the developing 
technologies.

ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA PROJELERİ: 
Üretimini yaptığımız ve temsilciliğini 
yürüttüğümüz ürünlerimizle tüm endüstriyel 
filtreleme sorunları için çözümler üretiyoruz. 
Push-Pull sistemler, ortam havalandırma 
kuleleri, deplasmanlı sistemler, merkezi emiş 
sistemleri gibi birçok alanda profesyonel 
hizmet sunuyoruz.

INDUSTRIAL VENTILATION PROJECTS: We 
produce solutions for all industrial filtration 
problems with the products we manufacture 
and represent. We offer professional services 
in many areas such as Push-Pull systems, 
ambient ventilation towers, displacement 
systems, central suction systems.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR: 
Stealth başta olmak üzere, birçok markanın 
temsilciliğini yürütüyoruz. Tüm endüstriyel 
alanlarda profesyonel solunum ve yüz 
koruma ekipmanları uzmanlık alanımızdır. 
Endüstriyel kullanım, boya, kaynak, taşlama 
gibi sektörlerin yanı sıra laboratuvarlar, 
ilaç endüstrisi, virüslere karşı korunma gibi 
alanlarda da ürünlerimiz en yüksek korumayı 
garanti eder.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: We 
represent many brands, especially Stealth. 
professional respiratory and face protection 
equipment in all industrial areas is our 
specialty. Our products guarantee the highest 
protection in industries such as industrial 
use, paint, welding, grinding, as well as 
in laboratories, pharmaceutical industry, 
protection against viruses.

SÜREKLİ GELİŞİM: Kaynak dumanı ve toz emiş sistemlerimiz uluslararası standartlara uygun biçimde tasarlanıp üretilmektedir. Ar&Ge ve Ür&Ge 
mühendislerimiz, sürekli yeni tasarımlar ve hazırdaki ürünlerin gelişimi için çalışıyorlar. Kullanıcı ve servis dostu ürünlerimizi kataloğumuzda 
inceleme fırsatı bulacaksınız. Şirketimiz kurulduğu günden beri, müşterileriyle birçok yenilikçi mühendislik projelerinde işbirliği yapmıştır.

Şirket ortaklarımız geçmiş yıllarda; Migatronic Kaynak Makineleri, Teka Duman Emiş Sistemleri, Jackson Safety, GVS Elipse, Balder, Elsa SRL, Sir 
Meccanica, CleanAir gibi birçok markanın Türkiye temsilciliğini gerçekleştirmiştir. Farklı mühendislik hizmetleri kapsamında toplumsal gelişmeye 
destek olacak son teknolojileri kullanıyoruz.

Avevo™ markamızla, uluslararası standartlara uygun kalitede ve son teknolojiye uygun duman ve toz emiş sistemleri üretiyoruz. Başlıca 
amacımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha güvenli çalışma alanları sunmaktır.

G E LE C E Ğ E  YÖ N E L İ K  İ N OVA S YO N

neler yapıyoruz? •  what are we doing?

Avevo™ markalı duman ve toz emme ünitelerinin üretimini yapan şirketimiz, alanında lider birçok uluslararası firmanın da 
temsilciliğini yapmaktadır.

YENİLİKÇİ HAVA ÇÖZÜMLERİ: Avevo™; her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kaynak dumanı emiş 
sistemleri, toz emiş sistemleri ve endüstriyel havalandırma mühendislik hizmetleri sunduklarımızdan sadece birkaçıdır. "Tasarımdan son kalite 
kontrol sürecine kadar her aşamada ürünlerimiz hep güvenilir ve olağanüstü bir kalitede olsun," diye sıkı sıkı çalışıyoruz. Sektörün en tanınmış 
isimlerden biri olmak da bize gurur veriyor. Ürünlerimizin size sağlayacağı avantajları görmek için sizleri firmamıza bekliyoruz.

DUMAN EMME ÜNİTELERİ
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about us

Duman ve  toz 
emiş sistemleri /
Smoke and dust 
extraction systems

Solunum koruyucu 
maskeler /
Respiratory 
protective masks

Lehim, lazer, dental gibi 
uygulamalar için filtre sistemleri /
Solder, laser, filter systems for 
applications such as dental

CONTINUOUS DEVELOPMENT: Our welding fume and dust extraction systems are designed and manufactured in accordance with international 
standards. Our Ar&Ge and Ür&Ge engineers are constantly working on new designs and development of existing products. You will have the 
opportunity to review our user and service friendly products in our catalogue. Since its inception, our company has collaborated with its customers 
on many innovative engineering projects.

Our company partners in the past years; Migatronic Welding Machines has been the Turkish representative of many brands such as Teka Smoke 
Extraction Systems, Jackson Safety, GVS Elipse, Balder, Elsa SRL, Sir Meccanica, CleanAir. We use the latest technologies to support social 
development within the scope of different engineering services.

With our Avevo™ brand, we produce smoke and dust extraction systems in accordance with international standards and in accordance 
with the latest technology. Our main goal is to provide safer working spaces to our customers operating in different sectors.

I N N OVAT I O N  F O R  T H E  F U T U RE

PUREX / UKESTA / GERMANY STEALTH / UK

İŞ ORTAKLARIMIZ HAKKINDA•ABOUT OUR BUSINESS PARTNERS

Our company, which produces Avevo™ branded fume and dust extraction units, is also the representative of many international 
companies that are leaders in their fields.

INNOVATIVE AIR SOLUTIONS: Avevo™; offers a wide range of products to meet the needs of every customer. Welding fume extraction 
systems, dust extraction systems and industrial ventilation engineering services are just a few of the things we offer. "Let our products be reliable 
and of exceptional quality at every stage, from design to the final quality control process," from design to the final quality control process. Being 
one of the most well-known names in the industry also makes us proud. We welcome you to our company to see the advantages of our products

FUME EXTRACTION UNITS
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AVEVO ™

innovative air solutions

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 1,1 kW AC veya (or) 1,3 kW EC

Şebeke / Mains supply 230 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h veya (or) 3500 m3/h

Yüzeyde ortalama debi / Average flow at the surface 1200 m3/h

Yüzey alanı / Surface area F9 Silindirik kartuş / F9 Cylindrical cartridge

Filtre temizleme / Filter clean Döner tip otomatik / Rotary type automatic

Basınçlı hava tüketimi / Compressed air consumption 4-6 bar'da 700 lt/dk / 700 lt/min at 4-6 bar

Taşıma kapasitesi / Carrying capacity 500 kg

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

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

Gürültü seviyesi / Sound pressure 72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 800 mm - 1300 mm - 800 mm

Ağırlık / Weight 50 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Turkey

MST

100100

Mobil /
Mobile

Tam otomatik filtre temizleme
Fully automatic filter cleaning

EC motor ve kompozit fan (Opsiyonel)
EC motor and composite fan (Optional)

KAYNAK - TASLAMA - ZIMPARA MASASIKAYNAK - TASLAMA - ZIMPARA MASASI

Avevo™ MST 100: The mobile fume and dust extraction table has AC and EC motor 
options. Our model with AC motor for welding fume and light grinding; For heavy operations 
such as welding fumes, grinding, polishing and sanding, our EC motor and composite fan model 
options with fan speed adjustment are ideal.

Otomatik filtre temizleme / Automatic filter cleaning

Kartuş filtre / Cartridge filter

EC motor seçeneği / EC motor option

EC motorlu modelde, fan devir ayar imkânı mevcuttur. / In the EC motor model, fan 
speed adjustment is possible.

Bu modelde, yüzeyde hava hızı 15 m/sn hıza kadar çıkabilmektedir. / In this model, 
the air velocity on the surface can reach up to 15 m/sec.

Böylece, yoğun toz üreten işlemler için (zımpara, polisaj, vb.) güvenle kullanılabilir. 
/ Thus, it can be used safely for processes that generate heavy dust (sanding, 
polishing, etc.).

Introduction

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Avevo™ MST 100: Mobil duman ve toz emiş masası, AC ve EC motor seçeneklerine 
sahiptir. Kaynak dumanı ve hafif taşlama işlemleri için AC motorlu modelimiz; kaynak 
dumanları, taşlama, polisaj, zımparalama gibi ağır işlemler için ise fan hızı ayar imkânı 
bulunan EC motor ve kompozit fanlı model seçeneklerimiz idealdir.

TANITIM

CE
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™AVEVO
innovative air solutions

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Zımpara / Emery

Polisaj / Polishing

Kullanım Alanları / Ideal for

WELDING - GRINDING - SANDING TABLEWELDING - GRINDING - SANDING TABLE

Avevo™ MST 100: Entegre Kıvılcım Önleyici  Tasarım iyileştirmeleri sayesinde ön 
filtrelemeye gerek yoktur.

YÜKSEK VERİMLİ FAN (220V 50Hz AC motor): Temizlenebilir M CLASS kartuş filtreye sahip olan 
masamızda maximum 3000 m3 / saat veya 3500 m3 / saat fan kapasitesiyle çalışma bölgesinde 
ortalama 7 m / sn yakalama hızı sağlar.

FİLTRE TEMİZLEME: Avevo™ MST 100 ekipmanları arasında standart olarak otomatik 
döner tip filtre temizleme ünitesi de mevcuttur.

F9 KARTUŞ FİLTRELER: Avevo™ MST 100 kaynak kirliliği için yüksek tutma kapasitesi ile 
otomatik lisanslı döner tip filtre temizleme ünitesi bulunmaktadır.

PNÖMATİK SELENOİD VALFLER: Avevo™ MST 100, 4-6 bar da 700lt/dakika basınçlı 
hava tüketir.

MENTEŞELİ KORUYUCULAR: Avevo™ MST 100 çapak önleyici entegre plaka tasarımının 
yanı sıra her iki tarafta de menteşeli tip açılabilir koruyucular mevcuttur.

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz kasalı gövdeye sahip olan Avevo™ MST 100 
kolay taşıma için de tekerleklidir.

Avevo™ MST 100: No pre-filtering is required thanks to the Integrated Anti-Spark Design 
improvements.

HIGH EFFICIENCY FAN (220V 50Hz AC motor): With a maximum 3000 m3 / hour or 3500 m3 / hour 
fan capacity on our desk, which has a cleanable M CLASS cartridge filter, it provides an average 
capture speed of 7 m / sec in the working area.

FILTER CLEANING: Among the Avevo™ MST 100 equipment, there is also an automatic 
rotary type filter cleaning unit as standard.

F9 CARTRIDGE FILTERS: Avevo™ MST 100 has an automatic licensed rotary type filter 
cleaning unit with high holding capacity for source pollution.

PNEUMATIC SOLENOID VALVES: Avevo™ MST 100 consumes 700lt/minute compressed 
air at 4-6 bar.

HINGED GUARDS: Avevo™ MST 100 anti-burr integrated plate design as well as hinged 
type openable protectors are available on both sides.

BODY: Avevo™ MST 100, which has a corrosion-resistant galvanized casing, is also 
wheeled for easy transport.

Özellİklerİ

Features
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AVEVO ™

innovative air solutions

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 1,0 kW AC Engine

Şebeke / Mains supply 220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h

Yüzeyde ortalama debi / Average flow at the surface 1200 m3/h

Ana filtre / Main filter F9 kaset filtre / F9 cassette filter

Koku filtresi / Odour filter Aktif karbon filtre / Activated carbon filter

Ön filtre / Pre-filter G4 + Mesh

Taşıma kapasitesi / Carrying capacity 500 kg

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) 700 mm - 1100 mm - 850 mm

Ağırlık / Weight 50 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Turkey

EKONOMİK KAYNAK - TASLAMA MASASIEKONOMİK KAYNAK - TASLAMA MASASI

Aktif karbon filtre seçeneği / Optionally activated carbon filter

Fan hız ayarı seçeneği / Optionally fan speed adjustment

Opsiyonel EC motor / Optionally EC motor

Opsiyonel kompozit fan / Optionally composit fan

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Avevo™ MST 100 ECO: Our economical, 
powerful and functional bottom extraction 
table is ideal for welding fumes and light 
grinding operations.

Avevo™ MST 100 ECO mobile fume 
and dust extraction table is equipped with 
cassette type filters.

Ideal for welding fumes and very light grinding 
operations.

It provides 7m/sec air velocity value with 1 kW 
AC motor and fan group.

Introduction

Avevo™ MST 100 ECO: Ekonomik, güçlü ve işlevsel alttan emiş masamız, kaynak 
dumanları ve hafif taşlama işlemleri için idealdir.

Avevo™ MST 100 ECO mobil duman ve toz emiş masası kaset tip filtrelerle 
donatılmıştır.

Kaynak dumanı ve çok hafif taşlama işlemleri için idealdir.

1 kW AC motor ve fan grubu ile 7m/sn hava hızı değeri sağlar.

TANITIM

MST

100
eCOECO

Mobil /
Mobile

EC motor ve kompozit fan (Opsiyonel)
EC motor and composite fan (Optional)

CE
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™AVEVO
innovative air solutions

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Zımpara / Emery

Polisaj / Polishing

Kullanım Alanları / Ideal for

Avevo™ MST 100 ECO: Kompakt, ergonomik ve ekonomiktir.

ALTTAN EMİŞLİ MASA (220V 50Hz AC motor): Avevo™ MST 100 eco maximum 3000 m3 
/ saat fan kapasitesi, Çalışma yüzeyinde 7 m / sn hava hızı sağlar.

ÇAPAK ÖNLEYİCİ: Avevo™ MST 100 eco G4 mesh filtre ile her türlü kaynak işlerinde 
çapakların hava ortamına saçılmasını önler.

EC MOTOR VE KOMPOZİT FAN (opsiyonel): Avevo™ MST 100 eco isteğe bağlı olarak, 
EC motor ve kompozit fan ile daha yüksek emiş gücü ile fan hızı ayar imkânı sunar.

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz kasalı gövdeye sahip olan Avevo™ MST 100 eco 
tekerlekli olup kolay taşınabilir.

Avevo™ MST 100 ECO: It is compact, ergonomic and economical.

BOTTOM SUCTION TABLE (220V 50Hz AC engine): Avevo™ MST 100 eco provides 
maximum 3000 m3 / hour fan capacity, 7 m / sec air speed on the working surface.

ANTI-BURRING: With the Avevo™ MST 100 eco G4 mesh filter, it prevents the scattering 
of burrs in the air environment in all kinds of welding works.

EC MOTOR AND, COMPOSITE FAN (optional): Avevo™ MST 100 eco optionally offers 
higher extraction power and fan speed adjustment with EC engine and composite fan.

BODY: Avevo™ MST 100 eco, which has a rust-proof galvanized body, is wheeled and can 
be easily transported.

Özellİklerİ

Features

ECONOMIC WELDING - GRINDING TABLEECONOMIC WELDING - GRINDING TABLE
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AVEVO ™

innovative air solutions

MSU

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 MINI: It is the most compact product of the mobile fume 
extraction system series.  Designed as a "fume ventilation" 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.

Introduction

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.

TANITIM

SERİNİN EN KOMPAKT ÜRÜNÜSERİNİN EN KOMPAKT ÜRÜNÜ100
mınımını

R

ISO 9001:2015

akssert
JAS-ANZ

C
E

R
T

IFICATIONS

ISO
10002

IN
TE

RNATIOAL

Mobil /
Mobile
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™AVEVO
innovative air solutions

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

THE MOST COMPACT PRODUCT OF THE SERIESTHE MOST COMPACT PRODUCT OF THE SERIES

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Kullanım Alanları / Ideal for

CE
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AVEVO ™

innovative air solutions

Döner filtre temizleme ekipmanı / Rotating filter cartridge equipment

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / 6 meters flex hose and 
suctionhood with magnetic clamp

Farklı şebeke voltajları için üretim / Production for different mains voltages

Toz emişi için özel filtreler / Special filters for dust extraction

OEM üretim / OEM production

MSU

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning

Mobil /
Mobile
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Avevo™ MSU 100 ECO: It is one of the compact and economical products of the mobile 
fume extraction systems series. Our product, which has a cleanable cartridge filter, offers high 
extraction performance and ideal filtration rate.

Introduction

Avevo™ MSU 100 ECO: Mobil duman emiş sistemleri serisinin kompakt ve 
ekonomik ürünlerindendir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ürünümüz yüksek 
emiş performansı ve ideal filtreleme oranı sunar.

TANITIM

KOMPAKT VE EKONOMİKKOMPAKT VE EKONOMİK

CE

100
eCOECO

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

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

Şebeke / Mains supply 220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h

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

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean Manuel

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 74 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 740 mm - 700 mm - 1045 mm

Ağırlık / Weight 80 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria
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Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Kullanım Alanları / Ideal for

Avevo™ MSU 100 ECO: Modelimizde kullanılan kartuş filtre, makine üzerinde 
takılı iken basınçlı hava tabancası ile kolaylıkla temizlenebilir.

KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU 300 ile birlikte sevk edilen içten veya dıştan 
mekanizmalı emiş kolları kolay ve pratik kullanım imkânı sunar.  Makine tak ve kullan 
prensibi ile tasarlanmıştır.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ MSU 100 eco, bir çok rakip ürüne göre çok 
daha yüksek emiş performansını garanti eder.

ÇAPAK ÖNLEYİCİ PLAKA: Filtre üzerinde konumlandırılan çarpma plakası sayesinde, filtre 
yanma riski en aza indirilirken, kaba partiküller ayrıştırılarak filtrenin ömrü uzatılmaktadır.

Avevo™ MSU 100 ECO: The cartridge filter used in our model can be easily cleaned with a compressed air gun while it is mounted on the 
machine.

EASY TO USE: Suction arms with internal or external mechanism, shipped with Avevo™ MSU 300, offer easy and practical use. The 
machine is designed with the principle of plug and play.

HIGH SUCTION PERFORMANCE: Avevo™ MSU 100 eco guarantees much higher suction performance than many competitive products.

ANTI-BURRING PLATE: Due to the impact plate positioned on the filter, the risk of filter burnout is minimized, while the coarse particles are 
separated and the life of the filter is extended.

Özellİklerİ

Features

COMPACT AND ECONOMICCOMPACT AND ECONOMIC
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Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

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

Şebeke / Mains supply 220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h

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

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean Manuel

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 72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 740 mm - 700 mm - 1045 mm

Ağırlık / Weight 122 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

Avevo™ MSU 300: It is a single arm mobile welding fume extraction unit designed for 
professional use. The unit, which has a cleanable cartridge filter, also has many unique features 
such as operating hour counter, filter fullness indicator, malfunction warning, special dust 
collection.

Döner filtre temizleme ekipmanı / 
Rotating filter cartridge equipment

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı 
emiş davlumbazı / 6 meters flex hose 
and extractionhood with magnetic 
clamp

Farklı şebeke voltajları için üretim 
/ Production for different mains 
voltages

Toz emişi için özel filtreler / Special 
filters for dust extraction

OEM üretim / OEM production

Introduction

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Avevo™ MSU 300: Profesyonel kullanım için tasarlanmış tek kollu mobil, kaynak 
dumanı emiş ünitesidir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ünite de çalışma saati 
sayacı, filtre doluluk göstergesi, arıza uyarısı, özel toz toplama gibi birçok özgün 
özelliklere sahiptir.

TANITIM

TEK KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİTEK KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİ
MSU

300300

Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning

Mobil /
Mobile

R

ISO 9001:2015

akssert
JAS-ANZ
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innovative air solutions

Avevo™ MSU 300: Temizlenebilir M Class kartuş filtreye sahip olan ünitede 
basınçlı hava tabancası ile kolay filtre temizliği ve opsiyonel otomatik filtre temizliği de 
mevcuttur.

HAVA YÖNLENDİRİCİLER: Temiz hava üfleme bölümünde yer alan yönlendiriciler havanın 
yukarı yönlenmesini sağlayarak, ortamda bulunan tüm canlıları rahatsız etmeyecek şekilde 
çalışır.

ENTEGRE ÇARPMA PLAKASI: Avevo™ MSU 300 filtresi üzerinde bulunan entegre 
çarpma plakası kaba partiküllerin ve kıvılcımların filtre yüzeyine ulaşmasını engelleyerek 
filtrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Özellİklerİ

SINGLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNITSINGLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNIT

Avevo™ MSU 300: Equipped with a cleanable M Class cartridge filter, the unit also offers 
easy filter cleaning with a compressed air gun and optional automatic filter cleaning.

AIR DIRECTORS: The routers in the fresh air blowing section work in a way that does not disturb 
all living things in the environment by directing the air upwards.

INTEGRATED IMPACT PLATE: The integrated impact plate on the Avevo™ MSU 300 filter 
prevents coarse particles and sparks from reaching the filter surface, ensuring a longer life of the 
filter.

Features

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Kullanım Alanları / Ideal for

CE
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MSU

350350

Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning

Mobil /
Mobile

Avevo™ MSU 350: It is a mobile, welding fume extraction unit with double arms designed 
for professional use. The unit, which has a cleanable cartridge filter, also has a working hour 
counter, filter fullness indicator, malfunction warning, and a special dust collection section.

Döner filtre temizleme ekipmanı / Rotating filter cartridge equipment

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / 6 meters flex hose and 
extractionhood with magnetic clamp

Farklı şebeke voltajları için üretim / Production for different mains voltages

Toz emişi için özel filtreler / Special filters for dust extraction

OEM üretim / OEM production

Introduction

SEÇENEKLER • OPTIONS

Avevo™ MSU 350: Profesyonel kullanım için tasarlanmış çift kollu mobil, kaynak 
dumanı emiş ünitesidir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ünite de çalışma saati 
sayacı, filtre doluluk göstergesi, arıza uyarısı, özel toz toplama kısmına sahiptir.

TANITIM

CİFT KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİCİFT KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİ

CE
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Teknİk VERİ  •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 2,2 kW - 3000 rpm

Şebeke / Mains supply 380 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3500 m3/h

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

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges 2 x 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean Manuel (Makine üzerinde tabanca ile / On the machine by air gun)

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght 2 x 3 metre / 2 x 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 72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 700 mm - 780 mm - 1340 mm

Ağırlık / Weight 137 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria
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Features

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Kullanım Alanları / Ideal for

DOUBLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNITDOUBLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNIT

Avevo™ MSU 350: 
Equipped with cartridge filters 
that can be cleaned while 
mounted on the machine. When 
the filter full warning is received, 
it can be easily cleaned with 
compressed air. An optional 
automatic cleaning system is also 
available.

AUTOMATIC FILTER CLEANING 
(optional): Avevo™ MSU 
350 can optionally be shipped 
with automatic filter cleaning 
equipment.

EASY TO USE: Extraction arms with internal or external mechanism, shipped with 
Avevo™ MSU 350, offer easy and practical use. The machine is designed with the 
principle of plug and play.

HIGH SUCTION PERFORMANCE: Avevo™ MSU 350 guarantees much higher extraction 
performance than many competing products.

PATENTED DUST COLLECTION SYSTEM: While the patented dust collection system extends 
the filter life by 30% on average, it provides easy and safe dust evacuation.

ANTI-BURRING PLATE: Thanks to the impact plate positioned on the filter, the risk of filter 
burnout is minimized, while the coarse particles are separated and the life of the filter is 
extended.

EASY CONTROL PANEL: Operating hour counter, filter fullness indicator (audible and visual), 
malfunction warning lamp and on/off button are located on the easy-to-use control panel.

Avevo™ MSU 350: Makine üzerinde takılı iken temizlenebilen kartuş 
filtreler ile donatılmıştır. Filtre doluluk uyarısı alındığında, basınçlı hava ile kolaylıkla 
temizlenebilir. Opsiyonel olarak otomatik temizleme sistemi de sunulmaktadır.

Özellİklerİ

OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME (opsiyonel): Avevo™ MSU 350, isteğe bağlı olarak otomatik filtre temizleme ekipmanı ile sevk 
edilebilir.

KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU 350 ile birlikte sevk edilen içten veya dıştan mekanizmalı emiş kolları kolay ve pratik kullanım imkânı 
sunar.  Makine tak ve kullan prensibi ile tasarlanmıştır.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ MSU 350, bir çok rakip ürüne göre çok daha yüksek emiş performansını garanti eder.

PATENTLİ TOZ TOPLAMA SİSTEMİ: Patentli toz toplama sistemi, filtre ömrünü ortalama %30 oranında uzatırken, kolay ve güvenli toz tahliyesi 
imkânı sunar.

ÇAPAK ÖNLEYİCİ PLAKA: 
Filtre üzerinde konumlandırılan 
çarpma plakası sayesinde, filtre 
yanma riski en aza indirilirken, 
kaba partiküller ayrıştırılarak 
filtrenin ömrü uzatılmaktadır.

KOLAY KONTROL PANELİ: 
Kolay kullanım sunan kontrol 
panelinde çalışma saati sayacı, 
filtre doluluk göstergesi (sesli ve 
görsel), arıza uyarı lambası ve 
aç/kapa düğmesi yer almaktadır.
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MSU

Teknİk VERİ  •  TECHNICAL DATA

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

Şebeke / Mains supply 220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h

Emiş ağzında debi / Air flow at extraction point 1200 m3/h (Ortalama / Average)

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean Manuel

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght 2 x 3 metre / 2 x 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 72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 740 mm - 700 mm - 1045 mm

Ağırlık / Weight 122 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning

Mobil /
Mobile

EKONOMİKEKONOMİK

CİFT KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİCİFT KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİ

Avevo™ MSU 350 ECO: It is a double arms mobile 
welding fume extraction unit designed for professional use. 
The unit, which has a cleanable cartridge filter, also has a 
working hour counter, filter fullness indicator, malfunction 
warning, and a special dust collection section.

Döner filtre temizleme ekipmanı / Rotating filter cartridge 
equipment

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / 6 
meters flex hose and extractionhood with magnetic clamp

Farklı şebeke voltajları için üretim / Production for different 
mains voltages

Toz emişi için özel filtreler / Special filters for dust 
extraction

OEM üretim / OEM production

Introduction

SEÇENEKLER • OPTIONS

Avevo™ MSU 350 ECO: Profesyonel 
kullanım için tasarlanmış çift kollu mobil, 
kaynak dumanı emiş ünitesidir. Temizlenebilir 
kartuş filtreye sahip olan ünite de çalışma 
saati sayacı, filtre doluluk göstergesi, arıza 
uyarısı, özel toz toplama kısmına sahiptir.

TANITIM
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OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME 
(opsiyonel): Avevo™ MSU 350 
eco, isteğe bağlı olarak otomatik filtre 
temizleme ekipmanı ile sevk edilebilir.

KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU 
350 eco ile birlikte sevk edilen içten veya 
dıştan mekanizmalı emiş kolları kolay ve 
pratik kullanım imkânı sunar.  Makine tak ve 
kullan prensibi ile tasarlanmıştır.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: 
Avevo™ MSU 350 eco, bir çok 
rakip ürüne göre çok daha yüksek emiş 
performansını garanti eder.

PATENTLİ TOZ TOPLAMA SİSTEMİ: 
Patentli toz toplama sistemi, filtre ömrünü 
ortalama %30 oranında uzatırken, kolay ve 
güvenli toz tahliyesi imkânı sunar.

ÇAPAK ÖNLEYİCİ PLAKA: Filtre üzerinde 
konumlandırılan çarpma plakası sayesinde, 
filtre yanma riski en aza indirilirken, kaba 
partiküller ayrıştırılarak filtrenin ömrü 
uzatılmaktadır.

KOLAY KONTROL PANELİ: Kolay kullanım 
sunan kontrol panelinde çalışma saati sayacı, filtre doluluk göstergesi 
(sesli ve görsel), arıza uyarı lambası ve aç / kapa düğmesi yer almaktadır.

ECONOMICECONOMIC

Avevo™ MSU 350 ECO: Makine üzerinde takılı iken temizlenebilen kartuş 
filtreler ile donatılmıştır. Filtre doluluk uyarısı alındığında, basınçlı hava ile kolaylıkla 
temizlenebilir. Opsiyonel olarak otomatik temizleme sistemi de sunulmaktadır.

Avevo™ MSU 350 ECO: Equipped with cartridge filters that can be cleaned while 
mounted on the machine. When the filter full warning is received, it can be easily cleaned 
with compressed air. An optional automatic cleaning system is also available.

AUTOMATIC FILTER CLEANING (optional): Avevo™ MSU 350 eco can optionally be 
shipped with automatic filter cleaning equipment.

EASY TO USE: Extraction arms with internal or external mechanism, shipped with 
Avevo™ MSU 350 eco, offer easy and practical use. The machine is designed with the 
principle of plug and play.

HIGH SUCTION PERFORMANCE: Avevo™ MSU 350 eco guarantees much higher 
extraction performance than many competing products.

PATENTED DUST COLLECTION SYSTEM: While the patented dust collection system extends 
the filter life by 30% on average, it provides easy and safe dust evacuation.

ANTI-BURRING PLATE: Thanks to the impact plate positioned on the filter, the risk of filter 
burnout is minimized, while the coarse particles are separated and the life of the filter is 
extended.

EASY CONTROL PANEL: Operating hour counter, filter fullness indicator (audible and visual), 
malfunction warning lamp and on / off button are located on the easy-to-use control panel.

Features

Özellİklerİ

DOUBLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNITDOUBLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNIT
Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Kullanım Alanları / Ideal for

CE
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Çapak önleyici, yıkanabilir mesh filtre 
çekmeceleri ile donatılmıştır.

Opsiyonel olarak 5'' dokunmatik ekran ve 
CLEVER BASIC yazılım ile tedarik edilebilir.

Yüksek verimle çalışan EC motor ve kompozit 
fan standarttır.

Kompozit, ahşap, taş işleme ve daha birçok 
sektör için seçenekler mevcuttur.

MSU

DYNAMICDYNAMIC

Temizlenebilir M CLASS kartuş filtrelere sahip olan ünitede, standart olarak otomatik 
döner tip filtre temizleme ekipmanı ve opsiyonel olarak JET PULSE filtre temizleme 
sistemi mevcuttur.

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 2015 EC - 1,3 kW - 3000 rpm (Ayarlanabilir / Adjustable)

Şebeke / Mains supply 230 V / 50 - 60Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3500 m3/saat - 3500 m3/h

Emiş ağızında debi / Air flow at extraction point 1300 m3/ saat - 1300 m3/h (Ortalama / Average)

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges 2 x 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean Yarı Otomatik / Semi Automatic

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

Kol tipi / Arm type Dıştan mekanizmalı / Outer mechanism

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

Fan / Fan Kompozit / Composite

Gürültü seviyesi / Sound pressure 60 - 75 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 1230 mm - 770 mm - 1170 mm

Ağırlık / Weight 165 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

TANITIM

Tam otomatik filtre temizleme / Fully 
automatic filter cleaning

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı 
emiş davlumbazı / 6 meters flex hose 
and extractionhood with magnetic 
clamp

Farklı şebeke voltajları için üretim 
/ Production for different mains 
voltages

Toz emişi için özel filtreler / Special 
filters for dust extraction

OEM üretim / OEM production

5" dokunmatik LCD ekran / 5" LCD 
touch screen

SEÇENEKLER •  OPTIONS

Tam otomatik filtre temizleme (Opsiyonel)
Fully automatic filter cleaning (Optional)

Pulse-Jet filtre temizleme (Opsiyonel)
Pulse-Jet filter cleaning (Optional)

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

5'' dokunmatik LCD ekran
5'' LCD touch screen

Standart panel
Standard panel

Mobil
Mobile

MSU SERİSİNİN EN YENİLİKCİSİMSU SERİSİNİN EN YENİLİKCİSİ

R

ISO 9001:2015

akssert
JAS-ANZ

C
E

R
T

IFICATIONS

ISO
10002

IN
TE

RNATIOAL



19www.avevofiltre.com

™AVEVO
innovative air solutions

The unit, which has cleanable M CLASS cartridge filters, has automatic rotary type filter cleaning 
equipment as standard and JET PULSE filter cleaning system optionally.

Equipped with anti-burr, washable mesh filter drawers.

It can optionally be supplied with a 5'' touch screen and CLEVER BASIC software.

High efficiency EC motor and composite fan are standard.

Options are available for composite, wood, stone processing and many more industries.

Introduction

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Kullanım Alanları / Ideal for

THE MOST INNOVATIVE OF THE msu SERIESTHE MOST INNOVATIVE OF THE msu SERIES
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klasİK ÖN PANEL CLASSIC FRONT PANEL

EC MOTOR ve KOMPOZİT FAN: Yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve tatminkâr 
performansı garanti eder.

CLEVER BASIC YAZILIM (opsiyonel): 
Birçok farklı parametreyi görüntüleme 
ve ayar değiştirme imkanı sunan CLEVER 
yazılımımız, kullanıcıya daha fazla esneklik 
sağlar.

DİJİTAL KONTROL PANELİ (opsiyonel): 
5" dokunmatik ekrana sahip olan dijital 
kontrol paneli, CLEVER yazılım ile birlikte, 
birçok parametrenin izlenmesi ve 
gerektiğinde ayarlanabilmesini sağlar. 
Tasarımı tamamen şirketimiz bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir.

DAVLUMBAZ: Ortalama 1300 m³/saat emiş 
performansı sağlayan ünitemiz, birçok 
rakibine oranla daha yüksek performans 
sunar.

ÖN FİLTRELER: Kıvılcım ve kaba 
partiküllerin filtreye ulaşmasını önler. 
Yangına karşı koruma sağlarken, kartuş 
filtre ömrünü de uzatır.

GÜVENLIK: Kapaklarda bulunan güvenlik 
düğmeleri, kapaklar açıkken makinenin 
çalıştırılmasını önler.

TEMİZLEME: Dinamik ve standart olarak 
döner filtre temizleme ekipmanı ile 
donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak JET PULSE 
filtre temizleme özelliği ile satın alınabilir.

CE

Özellİklerİ
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Uyarı ve bilgi ekranı
Information display

Fark basıncı, Motor sıcaklığı, Voltaj ve akım görüntüleme
Differantial pressure, Motor head, Voltage and amperage monitoring

Servis bakım menüsüne giriş
Service menu button

Fan hızı ayarı görüntüleme barı
Fan speed monitoring bar

Üniteyi açıp-kapama düğmesi
Unit on-off switch

Filtre durum göstergesi
Filter cartridge monitoring

Fan hızı ayarlama
Fan speed adjustment buttons

Fanı ekonomik modda çalıştırma düğmesi
Economic mod button

Manuel filtre temizleme düğmesi
Manuel filter cleaning button

Fan hızı görüntüleme
Fan speed monitoring

Fanı tam hızda çalıştırma düğmesi
Full-fan speed button

5'' DİJİTAL ÖN PANEL

5'' DIGITAL FRONT PANELPANEL açıklaması • panel dISCRIPTION

EC MOTOR & COMPOSITE FAN: It guarantees high efficiency, low energy consumption and 
satisfactory performance.

CLEVER BASIC software (optional): Our CLEVER software, which offers the possibility to view 
many different parameters and change settings, provides more flexibility to the user.

DIGITAL CONTROL PANEL (optional): The digital control panel with a 5" touch screen, 
together with the CLEVER software, allows many parameters to be monitored and adjusted 
when necessary. Its design is carried out entirely within our company.

HOOD: Our unit, which provides an average of 1300 m³/h extraction performance, offers 
higher performance than many of its competitors.

PRE-FILTERS: Prevents sparks and coarse particles from reaching the filter. While providing 
protection against fire, it also extends the life of the cartridge filter.

SAFETY: Safety buttons on the covers prevent the machine from being started when the 
covers are open.

CLEANING: Equipped with dynamic and rotating filter cleaning equipment as standard. It can 
be optionally purchased with the JET PULSE filter cleaning feature.

Features
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Avevo™ MSU HV 160: It is a high vacuum unit designed 
for use in areas such as soldering fumes, laser processing fumes 
and dusts, dental applications, jewelery industry.

Introduction

Teknİk VERİ •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 0,21 kW - 2600 rpm

Şebeke / Mains supply 230 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 160 m2

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 1,2 metre / 1,2 meter

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised steel

Gürültü seviyesi / Sound pressure 58 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 160HV 160

Avevo™ MSU HV 160: Lehim dumanı, lazer işleme 
duman ve tozları, dental uygulamalar, kuyumculuk sektörü 
gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir yüksek vakum 
ünitesidir.

TANITIM

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

SEÇENEKLER •  OPTIONS

YÜKSEK VAKUM ÜNİTEsİYÜKSEK VAKUM ÜNİTEsİ

R

ISO 9001:2015

akssert
JAS-ANZ

C
E

R
T

IFIC
ATIONS

ISO
10002

IN
TE

RNATIOAL

Mobil /
Mobile
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Avevo™ MSU HV 160: H13 HEPA ve aktif karbon granül filtreler ile donatılmıştır. 
Aynı anda iki kişinin kullanımına uygundur.

KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU HV 160 ile birlikte sevk edilen emiş kolları kolay ve 
pratik kullanım imkânı sunar.  Makine tak ve kullan prensibi ile tasarlanmıştır.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ Avevo MSU HV 160, birçok rakip ürüne göre 
çok daha yüksek emiş performansını garanti eder.

Özellİklerİ

Avevo™ MSU HV 160: Equipped with 
H13 HEPA and activated carbon granular 
filters. It is suitable for use by two people at 
the same time.

EASY TO USE: Extraction arms shipped with 
Avevo™ MSU HV 160 offer easy and 
practical use. The machine is designed with 
the principle of plug and play.

HIGH SUCTION PERFORMANCE: 
Avevo™ MSU HV 160 guarantees 
much higher suction performance than many 
competing products.

Features

Lehim / Soldering

Lazer / Laser

Dental / Dental

Kullanım Alanları / Ideal for

HIGH VACUUM UNITHIGH VACUUM UNIT
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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

R

ISO 9001:2015

akssert
JAS-ANZ

C
E

R
T

IFICATIONS

ISO
10002

IN
TE

RNATIOAL

Mobil /
Mobile

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

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.

TANITIM

YÜKSEK VAKUM ÜNİTEsİYÜKSEK VAKUM ÜNİTEsİ
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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
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Geniş kaynaklı imalat alanlarında ve özellikle kaynak dumanının lokal olarak emişinin 
imkânsız olduğu fabrikalarda, çalışma ortamındaki kaynak dumanı partiküllerinin bir 
an önce yok edilmesi önemli bir konudur.

genel bakış

Genel havalandırma sistemleri bir çok sebepten bu konuda yetersiz kalır. Kaynak dumanları 
termal etki ile çok hızlı biçimde yükselir. Ortalama, 3-5 metre mesafede asılı kalan partiküller 
soğuyarak çok geniş alanlara serpilmeye başlar. 

Bu serpintiyi önleyerek zemindeki çalışma alanında bulunan insanların bu partikülleri soluma-
sını önlemek zorunludur.

Bunun için dünya genelinde bir çok farklı çözüm üretilmektedir.

Push-Pull sistemler Katmanlı havalandırma sistemleri Filtre kule-
leri

Push-Pull ve katmanlı havalandırma sistemleri tamamen fabrika içerisinde borulama gerek-
tiren ve çok büyük fan & filtre ünitesi ihtiyacı gerektiren sistemlerdir.

Bu sistemlerin taşınması veya yer değiştirilmesi mümkün değildir. Fabrikanın ilk durumuna 
göre yapılan tüm hesaplar, sistemin taşınması veya fabrikaya ilave partikül yükü getirecek 
ekipmanların eklenmesi durumunda yetersiz kalmaktadır. Yeni duruma göre revizyonlar ise 
hayli pahalıdır.

Push-Pull sistemlerin verimli çalışması için tavan yüksekliğinin 7,5 metreden daha düşük ol-
ması beklenir. Yıllık kaynak teli tüketiminin de 10 tondan daha az olması yani termal yükün 
az olması beklenir.

7,5 metreden yüksek tavan ve yıllık 10 tondan fazla tel tüketimi mevcutsa, önerilen sistem 
katmanlı havalandırma sistemidir.

Teknİk VERİ  •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 10,4 kW

Şebeke / Mains supply 400 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 15200 m3/saat •  15200 m3/h

Emiş ağzında debi / Air flow at extraction point 1600 m3/saat •  1600 m3/h

Filtre yüzeyi / Filter cartridges 150 m2

Filtre temizleme / Filter clean Jet Pulse

Toz çekmecesi / Dust drawer 110 litre / 110 liter

Basınçlı hava tüketimi / Compressed air consumption 80 litre/darbe •  80 liter/press

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised steel

Filtre sayısı / Number of filters 6 adet / 6 piece

Gürültü seviyesi / Sound pressure ~72 dbA

İşletme basıncı / Operating pressure 4-6 bar

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 1600-1200-4200 mm

Ağırlık / Weight 1500 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria

A.L.P. -  fİltre KULESİA.L.P. -  fİltre KULESİ

CE
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A.L.P. -  FILTER TOWERA.L.P. -  FILTER TOWER

It is an important issue to eliminate welding fume particles in the working environ-
ment as soon as possible in large welded manufacturing areas and especially in facto-
ries where it is impossible to absorb welding fumes locally.

overvıew

General ventilation systems are insufficient in this regard for many reasons. Welding fumes rise very rapidly with thermal effect. Particles sus-
pended at an average distance of 3-5 meters start to cool and spread over very large areas.

By preventing this spray, it is imperative to prevent people in the work area on the floor from inhaling these particles. 

Therefore, many different olutions are produced around the world.

Push-Pull systems Layered ventilation systems Filter towers 

Push-Pull and layered ventilation systems are systems that require piping completely inside the factory and require a very large fan & filter unit. 

These systems cannot be moved or relocated. All calculations made according to the initial state of the factory are insufficient if the system is 
transported or if equipment that will bring additional particle load to the factory is added. Revisions are quite expensive according to the new 
situation. 

For the push-pull systems to work efficiently, the ceiling height is expected to be less than 7.5 meters. The annual welding wire consumption is 
expected to be less than 10 tons, in other words, the thermal load will be less.

If there is a ceiling higher than 7.5 meters and a wire consumption of more than 10 tons per year, the recommended system is a layered venti-
lation system.

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Endüstriyel Tozlar / Industrial Dusts

Kullanım Alanları / Ideal for
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Filtre kulesi çözümü daha verimli ve daha düşük yatırım maliyeti sağlayabilir. Dünya genelin-
de üretilen filtre kulelerinde iki farklı yöntem kullanır:

1. Sadece kulenin üst kısmından temiz hava üfleyen sistemler:

Bu kule sisteminde, 4 metre ve üzerinde konumlandırılan jet nozullar sayesinde filtre edilen 
hava yüksek hızla ortama üflenir. Biriken duman hızla yok edilir. Bu sistemlerin tam karşısında 
bir duvar olmak zorundadır. Çünkü sistem üflenen havanın bu duvara çarparak partikülleri 
emiş etki alanına kadar itekleyebilmesi temeline dayanır. Bu sistemlerin en büyük dezavan-
tajları şunlardır.

Çalışma alanından karışık hava geçer. Çünkü üflediği kirli hava tekrar belirli bir yüksekliğe iner 
ve partiküller emiş kanallarına doğru giderken çalışma alanından geçer. Çalışanlar tam temiz-
lenmiş 
hava soluyamazlar.

Sistem tasarımına göre, 20-30 metre karşısında mutlaka bir duvar olmak zorundadır. Kuleler 
ortalama 5-7 metre yüksekliktedir. Çalışma alanında daha fazla alan kaplarlar.  Düşük vinç altı 
yüksekliği olan fabrikalarda kurulumları çok zor veya imkânsızdır.

2. Sadece kulenin zemine yakın bölümünden temiz hava üfleyen kuleler:

Bu kule sistemi çok daha verimlidir. Çünkü, yaklaşık 4 metre seviyeden kirli havayı emerler ve 
filtre edilmiş havayı zemine yakın bölgeden ve çok düşük hızla tekrar ortama verirler. Böyle-
ce, emiş sayesinde partiküller yukarıda, serpilecek zaman bulamadan hareketlendirilip emilir 
ve temiz hava zemin seviyesinde ortama yayılarak çalışma alanında tam temizlenmiş havayı 
garanti eder. Ancak, kullanıcılar kulenin üstünde her zaman bir sis bulutu göreceklerdir. Psi-
kolojik olarak kullanıcılara "temizlenmemiş ortam" etkisi yaratır.

Bu her iki kule sisteminin avantaj ve dezavantajlarını yıllar boyunca tecrübe eden ekibimiz, 
hem üstten ve hem de alttan üfleme imkanı sunan bir kule geliştirdi. 

Kullanıcılar istedikleri zaman üfleme modlarını değiştirerek, kendilerine en uygun şekilde kul-
lanım sağlayabilecekler.

Ekibimiz bununla da yetinmeyerek, kaynaklı imalat yapan işletmeler için bir İç Hava Kalitesi 
yazılımını hayata geçirdi. Şimdi detaylara biraz daha yakından bakalım mı?
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The filter tower solution can provide more efficient and lower investment costs. Filter towers produced around the world use two different 
methods:

1. Systems that blow clean air only from the top of the tower:

In order to this tower system, the filtered air is blown into the environment at high speed thanks to the jet nozzles positioned 4 meters and 
above. The accumulated fume is quickly destroyed. There must be a wall opposite these systems. Because the system is based on the fact that 
the blown air hits this wall and pushes the particles up to the extraction area. The biggest disadvantages of these systems are:

Mixed air passes through the work area. Because the dirty air blows back down to a certain height and the particles pass through the work area 
while going towards the extraction ducts. Employees cannot breathe fully purified air.

According to the system design, there must be a wall across 20-30 meters. These towers are on average 5-7 meters high. They take up more 
space in the work area. Installation in factories with low crane height is very difficult or impossible.

2. Towers that blow fresh air only from the part of the tower close to the  ground:

This tower system is much more efficient. Because, they absorb the polluted air from a level of about 4 meters and give the filtered air back to 
the environment from the region close to the ground and at very low speed. Thus, thanks to the extraction, the particles are mobilized and 
sucked up before they have time to be sprinkled, and the clean air spreads to the environment at ground level, guaranteeing fully cleaned air 
in the work area. However, users will always see a cloud of fog above the tower. Psychologically, it creates an "uncleaned environment" effect 
on the users.

Our R&D engineer team, who experienced the advantages and disadvantages of both tower systems for years, developed a tower that offers 
both top and bottom blowing.

In this way, users are able to change the blowing modes whenever they want and provide them with the most appropriate use.

Our R&D team was not satisfied with this, and implemented an Indoor Air Quality software for welded manufacturing enterprises. Let's take a 
closer look at the details now?
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Avevo™ A.L.P. kulemiz 4 farklı temiz hava 
üfleme imkânı sunar. Patent başvurusu yapılan bu 
özelliğimiz sayesinde kullanıcılar:

1. %100 üstten üfleme,

2. %70 üstten ve %30 alttan, karışık üfleme,

3. %30 üstten ve %70 alttan, karışık üfleme,

4. %100 alttan üfleme.

Konumlarından birisini kolaylıkla seçebilirler, diledikleri zaman 
bu seçimi değiştirebilirler. 

Kulenin alttan üflediği havanın yakında çalışan kaynak 
makinelerinin gaz korumasına negatif etkisinden mi 
çekindiniz? Hemen üstten üfleme moduna geçebilirsiniz.

Holün üst kısmında biriken sisi dağıtmak mı istiyorsunuz? 
Üstten üfleme modu ideal.

Çok fazla kaynak perdesi veya panel ile bölünmüş bir alanınız 
mı var? Alttan üflenen hava yayılacaktır zaten ancak yine 
de çekinceleriniz varsa, karışık üfleme modlarından birisini 
seçebilirsiniz.

Çalışma alanında en düşük partikül miktarı mı istiyorsunuz? 
Tamamen alttan üflemeyi seçerek güvenle çalışabilirsiniz.

Ve daha bir çok farklı sorun için tek ürünle çözüm sunuyoruz.

Ayrıca, eğer daha hızlı ve daha etkili bir emiş isterseniz, emiş 
bölümlerimize kanallar ekleyerek daha geniş bir alandan, 
daha hızlı duman emişi de sağlayabiliriz.

Bir robot veya otomasyon hücresi için çözüm mü 
arıyorsunuz? Kulemizde yapacağımız küçük değişikliklerle, 
hücrelerinizin içerisinde bir push-pull sistem sağlayabiliriz. 
Hücrenin ütünden çalışma alanına duman çıkışını 
engelleyebilirsiniz.

Özellİklerİ

Avevo™ A.L.P. filter tower offers 4 different fresh air blowing possibilities.

Thanks to this feature of which patent application is made, users can:

1. 100% top blowing,

2. 70% top and 30% bottom, mixed blowing, 

3. 30% top and 70% bottom, mixed blowing,

4. 100% bottom blowing.

Users easily choose 4 modes mentioned above, and they can change this selection 
whenever they want.

Are you afraid of the negative effect of the air blown from the bottom of the tower on 
the gas protection of welding machines working nearby? You can immediately switch to 
top blow mode.

Do you want to dissipate the fog that accumulates in the upper part of the hall? Top blow mode is ideal.

Do you have a space divided by too many welding screens or panels? The air blown from the bottom will spread already, but if you still have 
reservations, you can choose one of the mixed blowing modes.

Do you want the lowest amount of particles in the work area? You can work safely by choosing to blow from the bottom entirely.

For many different problems mentioned above, with just one product (Avevo™ A.L.P. Filter Tower) we offer an ideal solution for clean 
air supply.

In addition to, if you want faster and more effective extraction, we can add ducts to our extraction sections to provide faster fume extraction 
from a larger area.

Are you looking for a solution for a robot or an automation cell? With small changes to our tower, we can provide a push-pull system inside 
your cells. You can prevent fume from escaping to the work area from the top of the cell.

Features

ÜST VE ALT ÜFLEME DAĞILIMI

ÜST 100

ALT 0

ÜST 30

ALT 70

ÜST 70

ALT 30

ÜST 0

ALT 100

%

%

%

%
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UYGULAMA ALANLARI: Avevo™ A.L.P. kulelerimiz ve Clever™ yazılımımız sayesinde esasen fabrikalar için bir İç Hava Kalitesi Kontrol 
Sistemi sunuyoruz. Amacımız sadece makine satmaktan ziyade, sistemin tüm bileşenlerini bir araya getirerek, esnek, kullanışlı, ekonomik 
bir komple sistem sunuyoruz. 

Üretim alanlarınızın kirlilik oranlarını anlık izleyip, geriye dönük raporlar da alabileceğiniz bir sistem istemez misiniz?

Hava temizleme sistemlerinizin performansını, bakım durumlarını, anlık enerji tüketimlerini izlemek ve geriye dönük raporlamak kulağınıza 
nasıl geliyor?

İşte tüm bu beklentilerinizi karşılayabilecek bir sistemi mühendislerimiz tasarladılar ve sürekli geliştiriyorlar.

Kaynaklı imalat yapan fabrikalar, yoğun uçucu toz ve dumanların ortaya çıktığı üretim alanları, en az toza ihtiyaç duyan montaj hatları gibi 
bir çok alanda kullanılabilen sistemimizin en büyük avantajlarından birisi de, kış aylarında ısınma giderlerinden %70’e varan oranlarda tasarruf 
sağlamasıdır.1

APPLICATION AREAS: Thanks to our Avevo™ A.L.P. filter towers and our Clever ™ software, we essentially offer an Indoor Air Quality 
Control System for different industrial plants, factories and, businesses. Our goal is not just to supply products for your fresh air needs. To 
provide you businesses with a flexible, convenient, economical and innovative complete system and engineering solution by bringing together 
all components of the system.

Don't you want a system where you can instantly monitor the pollution rates of your production areas and receive retrospective reports?

How does it sound to you to monitor the performance, maintenance status, instant energy consumption of your air cleaning systems and 
report it retrospectively?

Our R&D engineers have designed a system that can meet all these expectations and are constantly developing it.

Welded manufacturing factories, production areas where intense volatile dust and fumes are generated, assembly lines that need the least 
dust one of the biggest advantages of our system, which can be used in many areas such as above, is that it saves up to 70% from heating costs 
in winter.

X : Mevcut değil / Not available √ : Mevcut / Available O : Opsiyonel / Optional

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER  •  PRODUCT FEATURES CLASSIC DIGITAL

Jet-Pulse otomatik filtre temizleme / Jet-Pulse automatic filter cleaning √ √

Manuel filtre temizleme düğmesi / Manual filter cleaning button √ √

Manuel fan devir ayarı düğmesi / Manual fan speed adjustment button √ √

Otomatik yangın söndürme sistemi / Automatic fire extinguishing system √ √

Üfleme bölümü seçimi (4 seçenek) / Blow section selection (4 options) √ √

Titreşim emici ayaklar / Vibration absorbing feet √ √

Gaz ve partikül sensörleri / Gas and particle sensors X √

Partikül miktarına göre otm. devir kontrolü / Auto. speed control according to the particle amount X √

10.1" dokunmatik ekran / 10.1" touch screen X √

Yangın süreç algoritması / Fire process algorithm X √

EC motor ve kompozit fan / EC motor and composite fan √ √

Arıza kayıt günlüğü / Fault record log X √

Clever ™ kontrol yazılımı / Clever ™ control software X √

Uzaktan erişim / Remote access X O

Wi-Fi bağlantısı / Wi-Fi connection X O

Dışarıdan taze hava alma özelliği / Fresh air from outside feature X O

Makineler arası iletişim ve yardımlaşma / Inter-machine communication and cooperation X O

Yönü ayarlanabilir motorlu üfleme nozulları / Motorized blowing nozzles with adjustable direction X O

Mobil uygulamayla kontrol-izleme-rapor alma / Control-monitoring-reporting with the mobile app. X O

PC üzerinden kontrol-izleme-rapor alma / Control-monitoring-reporting via tablet, notebook, and PC X O

Haftalık programlanabilir otomatik açma-kapama / Weekly programmable automatic on-off X √
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KONTROL PANELİ VE YAZILIM: Avevo™ A.L.P. Kulemizi iki farklı şekilde sunuyoruz.

Birazdan detaylarını sunacağız: Tüm versiyonlarda standart olan özelliklerimiz;

1. Tam otomatik Jet-Pulse filtre temizleme sistemi,

2. Gazlı tip yangın söndürme sistemi (filtre haznesinde),

3. EC motor teknolojisi ve kompozit fanlar,

4. Üfleme modu seçimi,

5. Bakım işlemlerinde kullanmak için manuel filtre temizleme,

6. Manuel fan devir ayarı.

Avevo™ A.L.P. kulemizi iki farklı şekilde sunuyoruz demiştik!

1. Klasik Panel: Bu versiyonda herhangi bir ekran mevcut değildir. 

Aç / kapa anahtarı, üfleme modu seçim düğmesi, fan devir ayarı ve bakım işlemlerinde 

kullanmak için manuel filtre temizleme düğmesi bulunur.

2. Dijital Panel: Bu versiyonda 10.1'' dokunmatik ekran mevcuttur.

Partikül sensörleri, gaz sensörleri, kirliliğe göre otomatik devir ayarlama, oksijen konsantrasyonu standartların altına düştüğünde otomatik 
temiz hava alma (opsiyonel), yangın söndürme algoritması, haftalık zaman ayarlama imkânı, filtre doluluğu, fan devri ve hava debisini anlık 
gözlemleyebilme gibi bir çok özellik bu modelimizde kullanıcılara sunulur.

Ar-Ge çalışmaları devam eden ikinci versiyonda bir çok sürpriz kullanıcıları bekliyor. Biraz ipucu verelim mi?

YENİ VERSİYON YAZILIM: Yeni versiyon yazılım ile aşağıda ipuçları verilen bazı özellikler ve daha fazlası kullanıcıların hizmetine sunulacaktır:

Uzaktan erişim ve müdahale imkânı,

Mobil cihazlar ve PC üzerinden izleme, müdahale ve raporlama özellikleri,

Uzaktan yazılım güncelleme,

Kuleler arası haberleşme ve yardımlaşma.

Yani, aynı fabrika içerisinde daha yoğun dumana maruz kalan bir kuleye, daha düşük maruziyet altındaki  
diğer kule otomatik olarak yardım edebilecektir.

Sonuç; daha temiz hava, daha uzun filtre ömrü... (Toz toplama kovasının doluluk ölçümü ve dahası çok yakında!..)
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CONTROL PANEL AND SOFTWARE: Innovative clean ventilation solution Avevo™ A.L.P. Filter Tower was designed in two different types in 
line with the needs of various industries and customers. We share all the details of this highly anticipated innovative product for you:

Our standard features in all versions;

1. Fully automatic Jet-Pulse filter cleaning system,

2. Gas type fire extinguishing system (in filter chamber),

3. EC engine technology and composite fans,

4. Blowing mode selection,

5. Manual filter cleaning for use in maintenance operations, 

6. Manual fan speed adjustment.

We said that we offer Avevo™ A.L.P. filter tower in two different types!

1. Classic Panel: There is no screen in this version.

There is an on / off switch, a blow mode selection button, a manual filter cleaning button for use in fan speed adjustment and maintenance 
operations.

2. Digital Panel: This version has a 10.1'' touch screen.

Many features such as particle sensors, gas sensors, automatic speed adjustment according to pollution, fire extinguishing algorithm, weekly time 
adjustment possibility, instant observation of filter fullness, fan speed and air flow, and, “automatic fresh air ventilation (optional) when oxygen 
concentration falls below standards” are offered to users.

Many surprises are waiting for users in the second version, which continues R&D studies. Let's give some hint?

SECOND EDITION SOFTWARE: With the new version software, some features and more with the following tips will be available to users:

Remote access and intervention  capability,

Monitoring, intervention and reporting features on mobile devices (android& ios), tablet, notebook, and, pc.

Remote software update,

Communication and cooperation between towers.

Thus, a tower exposed to more intense fume within the same factory, 
the other tower with lower exposure will automatically be able to assist. 

The result; the more clean air and the longer filter life...

(The fullness measurement of the dust   collecting bucket, and more are coming soon!..)
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Avevo™ ALP-CES merkezi filtre sistemlerimiz modüler olarak 
tasarlanmıştır. İhtiyaca göre filtre modülü sayısı ve gerekli debi/basıncı karşılayacak 
fanlar ile entegre edilerek kurulumları yapılır.

Kaynak dumanı, taşlama tozları, metal tozları, plastik tozları, kâğıt ve gıda tozları, kompozit ve 
fiber tozları gibi birçok farklı kirleticiye karşı, çeşitli kurulum tipleriyle kullanılabilir.

Dış ortam ve iç ortam kurulumlarına uygun ürünlerdir.

Örnek kurulum tipleri:

Push-Pull sistem

Deplasmanlı (Katmanlı havalandırma) sistem

Akrobat kollar ile uyumlu sistem

Taşlama masalarına bağlantı

Davlumbaz ve hücrelere bağlantı

Kesim masalarına bağlantı

Ve çok daha fazlası...

alp
cesces

TEK. VERİ/TECH. DATA ALP-CES 1 ALP-CES 2 ALP-CES 3

Şebeke / Mains supply 400 V / 50 - 60 Hz 400 V / 50 - 60 Hz 400 V / 50 - 60 Hz      

Maksimum debi / Maximum air flow 15.000m3 / saat •  15.000 m3/h 30.000m3 / saat •  30.000 m3/h 45.000m3 / saat •  45.000 m3/h

Maksimum filtre adeti / Max. filter qty 6 12 18

Mak. filtre yüzeyi / Max. area of filter 140m2 280m2 420m2

Filtre temizleme / Filter clean Jet Pulse Jet Pulse Jet Pulse

Son temizleme / Final clean Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes

Kıvılcım tutucu / Spark arrester Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised stl Galvaniz çelik / Galvanised stl Galvaniz çelik / Galvanised stl

Elektronik fan kont. / Electro. fan cont. Opsiyonel / Optional Opsiyonel / Optional Opsiyonel / Optional

Gürültü seviyesi / Sound pressure 60 - 75 dbA 60 - 75 dbA 60 - 75 dbA

Su yalıtımı / Water proof Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 1300 / 1295 / 2500 mm 1300 / 2590 / 2500 mm 1300 / 3885 / 2500 mm

Toz kova kap. / Dust collector capacity 147 294 441

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Austria TUV Austria TUV Austria

Özellİklerİ

CE

MERKEZİ EMİS SİSTEMLERİMERKEZİ EMİS sistemleri
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Our Avevo™ ALP-CES central filter systems are modularly designed. They are 
installed by integrating with the number of filter modules and fans to meet the required 
flow/pressure, according to the need.

It can be used with various installation types against many different pollutants such as 
welding fumes, grinding dusts, metal dusts, plastic dusts, paper and food dusts, composite 
and fiber dusts.

They are products suitable for outdoor and indoor installations.

Example installation types:

Push-Pull system

Displacement (Layered ventilation) system

System compatible with acrobat arms

Connection to grinding tables

Connection to hood and cells

Connection to cutting tables

And much more...

CENTRAL EXTRACTION SYSTEMSCENTRAL EXTRACTION SYSTEMS Kaynak / Welding

Metal / Metal

Kompozit / Composite

Döküm / Casting

Lazer vePlazma / Laser & Plazma

Taşlama / Grinding

GRP-Fiber / GRP-Fiber

Plastik / Plastic

Dental / Tooth

Tütün ve Gıda / Tobacco & Food

Termal Kesim / Thermal Cutting

Endüstriyel Tozlar / Industrial Dusts

Kullanım Alanları / Ideal for

Features
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Push-Pull sistemi, karma havalandırma da temiz havayı yani holdeki havayı karıştırma 
etkisine sahip jet nozullar aracılığıyla holün üst bölgesine verilmesidir. Bunun için,

Hol yüksekliği; < 7,5 m

Düşük termal yükler; < 10 ton/yıl kaynak teli tüketimi

Yüksek jet aralığına sahip besleme nozulları

Birbirine zıt iki boru hattı

Soğutma ve ısıtma için uygunluk

Ayrıca toz ve koku için de tasarlanmış olur.

Katmanlı veya deplasmanlı havalandırma da ise temiz alan, zemine yakın kaynak 
menfezlerinden beslenir. Bu da kaynak dumanlarının termal olarak yükselmesine destek 
sağlar. Bunun için ise,

Hol yüksekliği; ≥ 7,5 m

Yüksek termal yükler; > 10 ton/yıl kaynak teli tüketimi

Soğuk hava katmanı oluşturmak için zemine yakın temiz hava çıkışları

Sürekli sıcaklık ölçümü ve taze hava oranının tam otomatik kontrolü için sensörler

Yeterli düşük hava hacmi akışları

Soğutma ve ısıtma için uygun

Kabul edilebilir ısı kaybı

Toz ve kokuya da uygundur.

PUSH-PULL SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA

sistemlerİsistemlerİ ORTAM HAVALANDIRMA SİSTEMLERİORTAM HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
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The Push-Pull system is the delivery of clean air in mixed ventilation to the upper part of the 
hall through jet nozzles, which have the effect of mixing the air in the hall. For this,

Hall height; < 7.5 m

Low thermal loads; < 10 tons/year welding wire consumption

Feed nozzles with high jet spacing

Two pipelines opposite each other

Suitability for cooling and heating

It is also designed for dust and odor.

In layered or displacement ventilation, the clean area is fed from source vents close to the 
ground. This supports the thermal rise of welding fumes. For this,

Hall height; ≥ 7.5m

high thermal loads; > 10 tons/year of welding wire consumption

Fresh air outlets near the floor to create a layer of cool air

Sensors for continuous temperature measurement and fully automatic control of the fresh 
air ratio

Sufficient low air volume flows

Suitable for cooling and heating

Acceptable heat loss

Also suitable for dust and odor.

PUSH-PULL SYSTEMS

HALL VENTILATION SYSTEMSHALL VENTILATION SYSTEMS Kaynak / Welding

Metal / Metal

Kompozit / Composite

Yağ buharı / Oil mist

Taşlama / Grinding

GRP-Fiber / GRP-Fiber

Plastik / Plastic

Döküm / Casting

Tütün ve Gıda / Tobacco & Food

Lazer ve Plazma / Laser & Plazma

Kâğıt ve Baskı / Paper & Printing

Termal Kesim / Thermal Cutting

Endüstriyel Tozlar / Industrial Dusts

Kullanım Alanları / Ideal for

CE
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NEDEN V-PROOF? Kapalı alanlarda virüs ve bakteriler gibi mikroorganizmalara karşı 
koruma sağlayan hava temizleme cihazlarıdır.

2020 yılı başında tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını gösterdi ki sosyal mesafe, kişisel 
hijyen ve kapalı ortamlarda sağlıklı havalandırma, her zaman çok büyük öneme sahip 
olacak. Uzun yıllara dayanan endüstriyel havalandırma tecrübemizle, kapalı ortamlarda 
virüs, bakteri, küf, mantar gibi organizmaları filtre ederek daha sağlıklı hava ortamı sağlayan 
V-Proof sistemler için uzun süre Ar-Ge çalışmaları yaptık ve ürünlerimizi kullanımınıza sunduk.

Ürünlerimizde, en az 6 kez ortam havası çevrimini esas aldık. Böylece kapalı ortamlardaki 
viral yükü en az seviyeye indirmeye çalıştık. EN 1822 'ye göre test edilmiş H14 HEPA filtrelerin 
yanı sıra kaba partiküller için bir ön filtre ve modele göre değişkenlik gösteren opsiyonel UV-C 
lambalar kullandık. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle...

UZMAN HAVA TEMİZLEYİCİ: Virüs ve bakterilerin %99,995 oranında uzaklaştırılması için 
HEPA H14 filtre, DIN EN 1822'ye göre test edilmiş filtre, kaba partiküller ve tozları tutan ön 
filtre kaseti, ergonomik ve kompakt yapı, güçlü ve verimli hava emiş fanı, geniş ortamlar için 
ideal hava çevrim oranları, opsiyonel olarak filtre kasetinde virüsleri ve bakterileri zararsız 
hâle getiren UV-C lamb.

GENEL BİLGİLER: V-Proof hava temizleyiciler, kapalı alanlarda önemli ölçüde azaltılmış 
aerosol konsantrasyonları sağlar. Cihazların hava giriş bölümleri, insanların aerosolleri yaydığı 
uygun yükseklikten havayı emer. Modele göre, en az 1.800 m³/saate kadar hava hacmi akışı 
garantilidir. Saatte en az 6 kez önerilen hava değişim oranı uygulanabilir. İç mekânlarda hoş 
ve rahat bir atmosfer sağlar. Isınma maliyetlerini düşürür.

PROFESYONEL FİLTREME: EN 1822'ye göre test edilmiş H14 filtre kaseti, virüsleri ve bakterileri 
filtrelemek için uygundur (ayrıştırma derecesi: %99,9). Kapalı ve yetersiz havalandırılan 
odalarda viral yükü azaltır. Etkili biçimde ortam havasını toplar. Filtre kasetinde virüsleri 
ve bakterileri zararsız hâle getiren opsiyonel UV-C lamba. Kolay ve güvenli filtre değişimi 
bulunur.

KULLANIM ALANLARI: Çalışma alanları ve üretim alanları; ofisler, toplantı odaları, atölyeler, 
montaj hatları, et işleme tesisleri, gıda işleme tesisleri, tekstil atölyeleri... Alışveriş ve 
marketler; mağazalar, şarküteriler, akaryakıt istasyonları, bilet gişeleri, check-in kontuarları, 
bekleme salonları... Hizmet Sektörü; lokantalar, çağrı merkezleri , kafeler, otel lobileri ve 
odaları, resepsiyonlar, konferans salonları, eğlence mekânları, havaalanı, otobüs terminali ve 
tren garı bekleme salonları... Eğitim Alanları; derslikler, kantinler, kreşler, bekleme salonları, 
amfiler, laboratuvar ve atölyeler, idari ofisler... Sağlık Sektörü; hastaneler, eczaneler, 
klinikler, poliklinikler, veterinerler, tedavi merkezleri... Spor ve Yaşam Aktiviteleri; spor 
salonları, gym/fitness salonları, dans salonları, stadyumlar, yüzme havuzları ve saunalar, 
kuaför salonları ve güzellik salonları sayılabilir.

TANITIM

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

Mobil
Mobile

genİS ALANLAR İCİN HAVA TEMİZLEYİCİgenİS ALANLAR İCİN HAVA TEMİZLEYİCİ
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WHY V-PROOF? They are air cleaning devices that provide protection against 
microorganisms such as viruses and bacteria in closed areas.

The Covid-19 epidemic, which was effective all over the world at the beginning of 2020, showed 
that social distance, personal hygiene and healthy ventilation in indoor environments will 
always be of great importance. With our long years of industrial ventilation experience, we 
have carried out R&D studies for a long time for V-Proof systems that provide a healthier 
air environment by filtering organisms such as viruses, bacteria, molds and fungi in indoor 
environments, and we have offered our products to your use.

We base our products on at least 6 hall air cycles. Thus, we tried to minimize the viral load in 
indoor environments. We used H14 HEPA filters tested to EN 1822, as well as a pre-filter for 
coarse particles and optional UV-C lamps that vary by model. Wishing you to use it in healthy 
days...

EXPERT AIR CLEANER: HEPA H14 filter for 99.995% removal of viruses and bacteria, filter tested 
according to DIN EN 1822, pre-filter cassette holding coarse particles and dust, Ergonomic and 
compact structure, powerful and efficient air extraction fan, for large environments ideal air 
circulation rates, optionally UV-C lamp in the filter cassette that renders viruses and bacteria 
harmless.

GENERAL INFORMATION: V-Proof air cleaners provide significantly reduced aerosol 
concentrations in confined spaces. The air inlet sections of the devices suck air from the 
appropriate height at which people emit aerosols. Depending on the model, an air volume 
flow of at least 1,800 m³/h is guaranteed. The recommended air exchange rate of at least 6 
times per hour can be applied. It provides a pleasant and comfortable atmosphere indoors. It 
reduces heating costs.

PROFESSIONAL FILTER: Tested according to EN 1822, the H14 filter cassette is suitable for 
filtering viruses and bacteria (degradation degree: 99.9%). It reduces viral load in closed and 
poorly ventilated rooms. It effectively collects the hall air. Optional UV-C lamp that eliminates 
viruses and bacteria in the filter cassette. Easy and safe filter change is available.

AREAS OF USAGE: Working areas and production areas; offices, meeting rooms, workshops, 
assembly lines, meat processing plants, food processing plants, textile workshops... Shopping 
and markets; stores, delicatessens, gas stations, ticket offices, check-in counters, waiting 
rooms... Service Sector; restaurants, call centers, cafes, hotel lobbies and rooms, receptions, 
conference halls, entertainment venues, airport, bus terminal and train station waiting halls... 
Training Areas; classrooms, canteens, nurseries, waiting rooms, lecture halls, laboratories and 
workshops, administrative offices... Health Sector; hospitals, pharmacies, clinics, polyclinics, 
veterinarians, treatment centers... Sports and Life Activities; gyms, gym/fitness halls, dance 
halls, stadiums, swimming pools and saunas, hairdressers and beauty parlors.

INTRODUCTION

AIR PURIFIER FOR LARGE SPACESAIR PURIFIER FOR LARGE SPACES

VİRÜSLER
VİRuses

SPORLAR
SPORes

BAKTERİLERBActerıa

DAHA NİCELERİand more. . .

CE
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Özellİklerİ

9090

EC FAN: Düşük ses seviyelerine sahip yüksek verimli EC motorlu fan. (2500m3/s fan 
kapasitesi.)

HEPA FİLTRE: Tıp, ilaç, mikrobiyoloji, kimya laboratuvarları uygulamaları için H14 yüksek 
kaliteli hepa filtre ile EN 1822'e göre 0,3μ partiküllerde %99,97 verimlilik sağlar. Aerosoller 
için ise yüksek tutma kapasitesi bulunur. 

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz kasalı gövde olup, kolay taşıma için tekerlekli dizayn 
edilmiştir.

G4 FİLTRE: EN779 ISO16890'a göre kaba partiküllerde %60 verimlilik sağlayıp, daha 
düşük dirençte yüksek toz tutma kapasitesi sunar. Neme dayanıklı karton çerçeveye 
sahiptir.

245 nM dalga boyu

1800 saat çalışma ömrü

Ozon üretmeyen UVc lamba

SEÇENEKLER

90
1 Saatte Hava Çevrimi /
Air Change at 1 Hour

Hacim /
Volume (m3)

Alan / Area (m2);
Tavan Yüksekliği / Celling Height (2,5 m)

1 1.800 720

2 900 360

3 600 240

4 450 180

5 360 144

6 300 120

7 257 103

8 225 90

9 200 80

10 180 72

11 164 65

12 150 60

90 M2 alanda saatte 8 kez hava değİSİMİ90 M2 ALANDA SAATTE 8 KEZ HAVA DEĞİSİMİ

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

Mobil
Mobile
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Features

G4 FILTER: Provides 60% efficiency in coarse particles according to EN779 ISO16890 and offers 
high dust holding capacity at lower resistance. It has a moisture resistant cardboard frame.

EC FAN: High efficient EC motorized fanwith low sound levels. (2500m3/h fan capacity.)

HEPA FILTER: It provides 99.97% efficiency in 0.3μ particles according to EN 1822 with H14 
high quality hepa filter for applications in medicine, medicine, microbiology, chemistry 
laboratories. Aerosols have a high holding capacity. 

CASING: It has a rust-proof galvanized casing and is designed with wheels for easy transport.

245 nM wave length

1800 hours lifetime

Non-ozone producing UVc lamps

OPTIONS

8 TIMES AIR EXCHANGE ın 90 M2 area8 TIMES AIR EXCHANGE ın 90 M2 area

VİRÜSLER
VİRuses

SPORLAR
SPORes

BAKTERİLERBActerıa

DAHA NİCELERİand more. . .

CE
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EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

Mobil
Mobile

Özellİklerİ

150150

EC FAN: Düşük ses seviyelerine sahip yüksek verimli EC motorlu fan. (3000m3/s fan 
kapasitesi.)

HEPA FİLTRE: Tıp, ilaç, mikrobiyoloji, kimya laboratuvarları uygulamaları için H14 yüksek 
kaliteli hepa filtre ile EN 1822'e göre 0,3μ partiküllerde %99,97 verimlilik sağlar. Aerosoller 
için ise yüksek tutma kapasitesi bulunur. 

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz kasalı gövde olup, kolay taşıma için tekerlekli dizayn 
edilmiştir.

AKTİF KARBON FİLTRE: Koku ve zehirli gaz hâlindeki maddelerin emilmesi ile 
hidrokarbonlardan, organiklerden vb. kirleticilerinden havayı temizleme olanağı sağlar.

G4 FİLTRE: EN779 ISO16890'a göre kaba partiküllerde %60 verimlilik sağlayıp, daha 
düşük dirençte yüksek toz tutma kapasitesi sunar. Neme dayanıklı karton çerçeveye 
sahiptir.

245 nM dalga boyu, 1800 saat çalışma ömrü ve ozon üretmeyen UVc lambalar /

İnce partiküller için yüksek verimli kompakt F7 filtre /
(ISO ePM1 %50 - ISO 16890 & EN 779 : 2012)

SEÇENEKLER •  OPTIONS

150 M2 alanda saatte 8 kez hava değİSİMİ150 M2 ALANDA SAATTE 8 KEZ HAVA DEĞİSİMİ

150
1 Saatte Hava Çevrimi /
Air Change at 1 Hour

Hacim /
Volume (m3)

Alan / Area (m2);
Tavan Yüksekliği / Celling Height (2,5 m)

1 3.000 1200

2 1.500 600

3 1.000 400

4 750 300

5 600 240

6 500 200

7 429 171

8 375 150

9 333 133

10 300 120

11 273 109

12 250 100
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™AVEVO
innovative air solutions

Features

G4 FILTER: Provides 60% efficiency in coarse particles according to EN779 ISO16890 and offers 
high dust holding capacity at lower resistance. It has a moisture resistant cardboard frame.

EC FAN: High efficient EC motorized fanwith low sound levels. (3000m3/h fan capacity.)

HEPA FILTER: It provides 99.97% efficiency in 0.3μ particles according to EN 1822 with H14 high 
quality hepa filter for applications in medicine, medicine, microbiology, chemistry laboratories. 
Aerosols have a high holding capacity. 

CASING: It has a rust-proof galvanized casing and is designed with wheels for easy transport.

ACTIVATED CARBON FILTER: By absorbing odor and toxic gaseous substances, hydrocarbons, 
organics, etc. It provides the opportunity to clean the air from pollutants.

245 nM wave length, 1800 hours lifetime, and non-ozone producing UVc lamps
High efficiency compact F7 filter for fine particles

(ISO ePM1 %50 - ISO 16890 & EN 779 : 2012)

OPTIONS

R
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8 TIMES AIR EXCHANGE ın 150 M2 area8 TIMES AIR EXCHANGE ın 150 M2 area

VİRÜSLER
VİRuses

SPORLAR
SPORes

BAKTERİLERBActerıa

DAHA NİCELERİand more. . .

CE
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AVEVO ™

innovative air solutions

UPUP ÜSTTEN EMİS İCİN ÖZEL TASARIMÜSTTEN EMİS İCİN ÖZEL TASARIM

UP

1 Saatte Hava Çevrimi
/ Air Change at 1 Hour

Hacim / 
Volume 

(m3)

Alan / Area (m2);
Tavan Yüksekliği

/ Celling Height (2 m)

Alan / Area (m2);
Tavan Yüksekliği

/ Celling Height (2,5 m)

1 3.000 1500 1200

2 1.500 750 600

3 1.000 500 400

4 750 375 300

5 600 300 240

6 500 250 200

7 429 214 171

8 375 188 150

9 333 167 133

10 300 150 120

11 273 136 109

12 250 125 100

Özellİklerİ

EC FAN: Düşük ses seviyelerine sahip yüksek verimli EC motorlu fan. (2500m3/sa fan 
kapasitesi.)

HEPA FİLTRE: Tıp, ilaç, mikrobiyoloji, kimya laboratuvarları uygulamaları için H14 yüksek 
kaliteli hepa filtre ile EN 1822'e göre 0,3μ partiküllerde %99,97 verimlilik sağlar. Aerosoller 
için ise yüksek tutma kapasitesi bulunur. 

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz çelik kasalı gövdeye sahip olup, güçlü zincirlerle 
tavana asılı vaziyette üstten emiş ile havanızı korur.

G4 FİLTRE: EN779 ISO16890'a göre kaba partiküllerde %60 verimlilik sağlayıp, daha 
düşük dirençte yüksek toz tutma kapasitesi sunar. Neme dayanıklı karton çerçeveye 
sahiptir.

245 nM dalga boyu

1800 saat çalışma ömrü

Ozon üretmeyen UVc lamba

SEÇENEKLER

EC motor ve kompozit fan
EC motor and composite fan

CE
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™AVEVO
innovative air solutions

SPECIAL DESIGN FOR TOP EXTRACTIONSPECIAL DESIGN FOR TOP EXTRACTION
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Features

G4 FILTER: Provides 60% efficiency in coarse particles according to EN779 ISO16890 and offers 
high dust holding capacity at lower resistance. It has a moisture resistant cardboard frame.

EC FAN: High efficient EC motorized fanwith low sound levels. (2500m3/h fan capacity.)

HEPA FILTER: It provides 99.97% efficiency in 0.3μ particles according to EN 1822 with H14 
high quality hepa filter for applications in medicine, medicine, microbiology, chemistry 
laboratories. Aerosols have a high holding capacity. 

CASING: It has a rust-proof galvanized steel casing body, and it is suspended from the ceiling 
with strong chains and protects your air with top extraction.

245 nM wave length

1800 hours lifetime

Non-ozone producing UVc 
lamps

OPTIONS

VİRÜSLER
VİRuses

SPORLAR
SPORes

BAKTERİLERBActerıa

DAHA NİCELERİand more. . .
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AVEVO ™

innovative air solutions

Filtreli ve filtresiz emiş sistemleri ile 
kendi bünyemizde ürettiğimiz yük-
sek kaliteli akrobat emiş kollarımızla 
boru/kanal hesaplamaları ve montaj 
işlemlerini yapmaktayız.

İçten mekanizmalı ve dışten 
mekanizmalı kol çeşitleri üretiyoruz.

akrobat emis kollarıakrobat emis kolları
endüstriyel

sistemlersistemler

GENEL BİLGİ  •  GENERAL INFORMATION

TÜR / TYPE DUVAR TİPİ / WALL MOUNTING

Mafsal tipi / Joint type İçten veya dıştan / Inner or outer

Çalışma sıcaklığı / Operating temperature 75OC / 167OF

Uygulama alanı / Application area Duman, toz ve gaz / Fume, dust and gases

Hortum malzemesi / Hose material Poliüretan hortum / Polyurethane hose

Davlumbaz malzemesi / Hood material Plastik / Plastic

TANIM
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™AVEVO
innovative air solutions

We perform pipe/duct calculations and assembly operations with our high quality acrobat 
extraction arms that we produce in-house with filtered and unfiltered extraction systems.

We produce arm types with internal mechanism and external mechanism.

DEFINItion

ACROBAT EXTRACTION ARMSACROBAT EXTRACTION ARMS

CE

TeknİkAL VERİ • TECH. DATA OF CRANE

UZATMA KONSOLU / EXTENSION CONSOLE

Uzunluk / Length 2 m / 3 m / 4 m

Malzeme / Material Siyah sac / Mild steel

FLEX HORTUM / FLEX HOSE

Flex uzunluk / Flex length 2 m / 3 m / 4 m

Flex çapı / Flex diameter �160 mm

Hava debisi / Air flow 1200 - 2100 m3/saat •  1200 - 2100 m3/h

Max. 4 m

Max. 3 m

Max. 2 m2 m / 3 m / 4 m

Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Termal Kesim / Thermal Cutting

Endüstriyel Tozlar / Industrial Dusts

Kullanım Alanları / Ideal for
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AVEVO ™

innovative air solutions

We produce special mobile or fixed type tables for you to absorb the fumes generated in 
manual plasma and oxy-acetylene cutting processes in a healthy way.

DEFINItion

Manuel plazma ve oksi-asetilen kesim işlemlerinde ortaya çıkan dumanların sağlıklı 
biçimde emilebilmesi için size özel mobil veya sabit tip masalar üretiyoruz.

PLAZMA KESİM DUMAN EMİS MASALARIPLAZMA KESİM DUMAN EMİS MASALARI

PLASMA CUTTING FUME EXTRACTION TABLESPLASMA CUTTING FUME EXTRACTION TABLES

TANIM

CE

endüstriyel

sistemlersistemler
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™AVEVO
innovative air solutions

We produce extraction walls with different sizes and features for fume and grinding dust 
extraction processes. Please contact us for our special products for many different needs 
such as fume, dust and clay environment that will occur in welding, grinding, polishing and 
painting processes.

DEFINItion

Duman ve taşlama tozu emiş işlemleri için farklı ölçü ve özelliklere sahip karşıdan emiş 
duvarları üretiyoruz. Kaynak, taşlama, polisaj, boya işlemlerinde oluşacak duman, toz 
ve kili ortam gibi farklı birçok ihtiyacınıza özel ürünlerimiz için bizimle irtibat kurunuz.

TANIM

DUMAN VE TOZ EMİS DUVARLARIDUMAN VE TOZ EMİS DUVARLARI

FUME AND DUST EXTRACTION WALLSFUME AND DUST EXTRACTION WALLS

endüstriyel

sistemlersistemler

CE
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NEDEN MASKE kullanMAK ZORUNLU?NEDEN MASKE kullanMAK ZORUNLU?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Kronik Obstrüktif Solunum Yolları Hastalığı ola-
rak da bilinen KOAH, bronşit ve amfizem gibi "obstrüktif" akciğer rahatsızlıkları için 
kullanılan bir terimdir. Akciğerlerden hava akımını azaltır. Tahminen %15-20 oranında 
meslekle ilgilidir.

genel bakış

KOAH vakalarının %15'i çalışma ortamındaki belirli bir malzeme veya ajan tarafından en azın-
dan kısmen tetiklenir.

Astım: İş ortamındaki tahriş edici ve / veya alerjenlere (sensitiserler) maruz kalmayla bağ-
lantılı başka bir obstrüktif akciğer hastalığı. Geri dönüşümlü bir çeşit nefes darlığı. Tahminen 
bilinen tüm astım vakalarının %15-20'si de meslekle ilgilidir.

Ekstrinsik Allerjik Alveolit (EAA): Biyolojik tozlara maruz kalan çalışanların ve hatta çiftçiler 
ile güvercin gibi bazı hayvanları besleyen hobi meraklılarının akciğerlerini etkileyen, alerjik bir 
durumdur.

Fibrozan Alveolit: Ayrıca, pulmoner fibroz olarak da bilinir, bir çok alanda mesleki toz ma-
ruziyetleri sebebiyle kaynaklanabilir. Örneğin, kesici aletlerde kobalt veya "sert metallerle" 
çalışma gibi. Örneğin, blok işçilerinin akciğeri ve popcorn akciğeri (diasetil) gibi ilgili koşullar 
yakın zamanda keşfedilmiştir.

Pnömokonyoz: Toza maruz kalmanın akciğerde skarlaşmaya (yaralara) neden olduğu silikoz, 
talkoz ve asbest gibi bir grup kısıtlayıcı akciğer hastalığıdır.

Kanserler: Özellikle akciğer ve burun tümörleri çalışma koşulları sebebiyle sıkça karşılaşılan 
maddelerle ilgilidir; asbest, silika, krom VI, nikel, kadmiyum ve ahşap tozu gibi. Bu durum, her 
yıl meslekî sebepli hastalıklar sebebiyle binlerce insanın  ölümüne yol açmaktadır.

Kalp Hastalıkları: Tozdan etkilenen ciğerler, kalbe ekstra baskı uygular ve bu da kalbin bozul-
masına neden olabilir. Sert metal tozu gibi bazı meslekî sebepli maruziyetler, kardiyomiyopa-
ti gibi potansiyel ölümcül koşullara neden olabilir. Çok ince toz parçacıkları kalbin iltihaplan-
masına ve kalp krizi riskinin daha yüksek olmasına neden olur.

Diğer sorunlar: Maruz kalma seviyeleri; çoğu işyerinde izin verilen seviyenin yarısı kadardır 
ama bu bile vücudun ilk savunma hattında, üst solunum yollarındaki tozu filtreleyen mukosi-
lier boşluğu engeller. Bu durum, işyerinde çalışanları, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız 
ve meslekî akciğer hastalıklarına karşı daha duyarlı hâle getirebilir. Tozla ilgili diğer birçok ko-
şul belirli maruziyetlere özgü bazı durumlar meydana getirir, berilyum sarkoidoz ile bağlantı-
lıdır. Krom tozu, krom ülserlerine bağlıdır.
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WHY USE MASK IS MANDATORY?WHY USE MASK IS MANDATORY?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD, also known as Chronic Obstructive 
Airway Disease, is a term for "obstructive" lung conditions such as bronchitis and em-
physema. It reduces airflow from the lungs. It is estimated that 15-20% is related to the 
profession.

15% of COPD cases are at least partially triggered by a particular material or agent in the work 
environment.

Asthma: Another obstructive pulmonary disease associated with exposure to irritants and/or 
allergens (sensitizers) in the workplace. A reversible type of shortness of breath. An estimated 
15-20% of all known asthma cases are also occupational related.

Extrinsic Allergic Alveolitis (EAA): It is an allergic condition that affects the lungs of workers 
exposed to biological dusts and even of farmers and hobbyists who keep certain animals such 
as pigeons.

Fibrosing Alveolitis: Also known as pulmonary fibrosis, it can be caused by occupational dust 
exposures in many areas. For example, working with cobalt or "hard metals" in cutting tools. 
For example, related conditions such as block workers' lung and popcorn lung (diacetyl) have 
been discovered recently.

Pneumoconiosis: A group of restrictive lung diseases, such as silicosis, talcosis, and asbestos, in 
which dust exposure causes scarring (wounds) to the lung.

Cancers: Especially lung and nasal tumors are related to substances frequently encountered 
due to working conditions; such as asbestos, silica, chromium VI, nickel, cadmium and wood 
dust. This situation causes the death of thousands of people every year due to occupational 
diseases.

Heart Diseases: Dust-affected lungs put extra pressure on the heart, which can cause the heart 
to malfunction. Some occupational exposures, such as hard metal dust, can cause potentially 
fatal conditions such as cardiomyopathy. Very fine dust particles cause inflammation of the 
heart and a higher risk of heart attack.

Other issues: Exposure levels; it's half the level allowed in most workplaces, but even that 
blocks the body's first line of defense, the mucociliary cavity that filters dust from the up-
per airways. This can make workers in the workplace more vulnerable to infections and more 
susceptible to occupational lung diseases. While many other dust-related conditions create 
some specific exposures, beryllium has been linked to sarcoidosis. Chromium dust is linked to 
chromium ulcers.

overvıew
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Stealth™ P3® kişisel koruyucu maske: Katı toz parçacıklarına, metal dumanlarına ve 
sıvı buğularına karşı tam solunum koruması sağlayan, yeniden kullanılabilir bir yarı 
maskedir.

Stealth™ P3® kişisel solunum maskesi: EN140'ın gereksinimlerini karşılamak üzere 
tasarlanan solunum cihazı ve EN143'e göre üretilen değiştirilebilir filtreleri ile Stealth™ P3® 
kişisel solunum maskesi, 20 atanmış koruma faktörü (APF) sağlar.

HEPAC P3® ikiz filtre: Özel HEPAC P3®, yüksek verimlilik ve düşük solunum direnci 
sağlamak için özel filtre materyallerinden üretilen, pileli ikiz filtrelere sahiptir.

Özel Stealth ızgaraları: Tahribatsız kantitatif yüz uyum testine olanak sağlamak için, özel 
tekrar kapatılabilir entegre numune portu mevcuttur. HEPAC P3® ikiz filtrelere kesintisiz 
ve sürekli bir hava yolunu sağlamak ve kirli havayı engellemek için özel olarak tasarlanmış 
“Özel Stealth Izgaraları” ile şık ve konforludur.

Görüş alanı: Düşük profilli tasarım görüş alanını maksimuma çıkarır. Çoğu kaynak kasklarının 
ve güvenlik vizörlerinin altına kolayca uyar.

Düşük profilli ergonomik tasarım: Son derece düşük solunum direnci, gizli maskeyi düşük 
ila yorucu ve kısa ila uzun süreler arasında değişen çoğu iş etkinliği için uygun hâle getirir.

Lateks ve silikon içermez: Kokusuz, alerjik olmayan yüksek dereceli malzemelerden 
üretilmiştir (TPE maske gövde malzemesi lateks ve silikon içermez).

Tek parça kafa ve boyun askısı: Izgaraya en iyi şekilde yerleştirilmiş dört bağlantı 
noktasından kolaylıkla geçerken, kayış uçları kendinden kilitli boyun klipslerinden kolayca 
çekilerek gerilebilmektedir. Bu yüzden, koruması ve kullanımı azami yüksekliğe ulaşır.

Ayrıcalıklı HEPAC™ kompozit filtre medyası: Stealth™ HEPAC™ P3® filtreleri, 0.3 mikron ve 
üzerinde % 99.95 + partikül ve yağ aerosolü filtrasyonu sağlar.

Koruyucu ızgara: Koruyucu ızgara, aşağıya bakan zarif panjurludur ve filtreyi daha sert 
ortamlarda döküntü ve tozdan korur bunun yanında, filtre değişimi için kolayca çıkarılabilir.

Egzoz valfi: Geri dönüşsüz büyük egzoz valfi nefes almayı kolaylaştırır ve vizörlerin 
yoğunlaşmasını ve görüş bulanıklığını önleyerek, aşağı doğru nefes vermek üzere 
konumlandırılmıştır. Kullanıcının yorgunluğunu azaltır.

Özellİklerİ

PİYASADAKİ DİĞER ÜRÜNLERLE STEALTH P3 MASKE PERFORMANSLARI

STEALTH P3 MASK PERFORMANCES WITH OTHER PRODUCTS ON THE MARKET

STANDARTLAR
Tek kullanımlık maskeler - EN 149 Yarım yüz maskeler - EN 140 / EN 143

Test standart gereksinimleri Test standart gereksinimleri Gerçek test

Test kriteri /
Maske derecesi FFP1 FFP2 FFP3 P2 P3 STEALTH P3

Solunum 
direnci
(dakikada)

0.6mb @ 30L max.
2.1mb @ 95L max.

0.7mb @ 30L max.
2.4mb @ 95L max.

1.0mb @ 30L max.
3.0mb @ 95L max.

0.7mb @ 30L max.
2.4mb @ 95L max.

1.2mb @ 30L max.
4.2mb @ 95L max.

0.38mb @ 30L max.
1.26mb @ 95L max.

Maske içine
sızıntı oranı < 25% < 11% < 5% < 2% < 2% 0.14%

Tıkanma basıncı 3 mbar max. 4 mbar max. 5 mbar max. 5 mbar max. 7 mbar max. 2.8 mbar

Filtreleme
verimliliği Min. 80% Min. 94% Min. 99% Min. 94% Min. 99.95% 99.999%

Onaylı partikül
geçirgenliği

250.000 par-
tikül 110.000 partikül 50.000 partikül 50.000 partikül 20.000 partikül 1.400'den daha az 

partikül geçirgenliği

1.000.000 parti-
külde yakalama 
yüzdesi

75% 89% 95% 95% 98% 99.998%

STEALTH P3
koruma faktörü

178 kat daha 
fazla koruyucu

78 kat daha 
fazla koruyucu

35 kat daha 
fazla koruyucu

35 kat daha 
fazla koruyucu

14 kat daha fazla 
koruyucu STEALTH

STEALTH P3
solunum direnci

> 1.6 kat daha 
düşük

> 1.9 kat daha 
düşük

> 2.3 kat daha 
düşük

> 1.9 kat daha 
düşük

> 3.3 kat daha 
düşük STEALTH

USA NIOSH
denkliği ---- N 95 N 99 R / P 95 R / P 100 STEALTH
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Stealth™ P3® personal protective mask: A reusable half mask that provides full respiratory 
protection against solid dust particles, metal fumes and liquid mists.

Stealth™ P3® personal respirator: With respirator designed to meet the requirements of EN140 
and replaceable filters manufactured according to EN143, the Stealth™ P3® personal respirator 
provides a designated protection factor (APF) of 20.

HEPAC P3® twin filter: The exclusive HEPAC P3® has pleated twin filters made of special filter 
materials to provide high efficiency and low breathing resistance.

Special Stealth grids: Special reclosable integrated sample port is available to allow non-
destructive quantitative face fit testing. HEPAC P3® is stylish and comfortable with its “Special 
Stealth Grilles” specially designed to provide an uninterrupted and continuous airway to the 
twin filters and to prevent polluted air.

Field of view: Low profile design maximizes field of view. Easily fits under most welding helmets 
and safety visors.

Low profile ergonomic design: Extremely low breathing resistance makes the concealed mask 
suitable for most work activities ranging from low to strenuous and short to long durations.

Latex and silicone-free: Made from odorless, non-allergenic high-grade materials (TPE mask 
body material is latex and silicone-free).

One-piece head and neck strap: The strap ends are easily tensioned by pulling on the self-locking neck clips, while easily passing through the 
four optimally placed attachment points on the grille. Therefore, its protection and use reach its maximum height.

Exclusive HEPAC™ composite filter media: Stealth™ HEPAC™ P3® filters provide 99.95% + particulate and oil aerosol filtration at 0.3 micron and 
above.

Protective grille: The protective grille has elegant downward facing louvers and protects the filter from debris and dust in harsher 
environments, and can be easily removed for filter replacement.

Exhaust valve: The large non-return exhaust valve facilitates breathing and is positioned to exhale downward, preventing condensation of the 
visors and blurring of vision. It reduces user fatigue.

Features

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER  •  PRODUCT FEATURES

Ayrıcalıklı HEPAC™ kompozit filtre med-
yası, Stealth™ HEPAC™ P3® filtreleri,  
0,3 mikron ve üzerinde % 99.95 + parti-
kül ve yağ aerosolü filtrasyonu sağlar.

2

4

3

5

Kokusuz, alerjik olmayan yüksek dere-
celi malzemelerden üretilmiştir (TPE 
maske gövde malzemesi lkesinlikle 
ateks ve silikon içermez).

Düşük profilli ergonomik tasarım, son 
derece düşük solunum direnciyle gizli 
maskeyi düşük ila yorucu ve kısa ila 
uzun süreler arasında değişen çoğu iş 
etkinliği için uygun hâle getirir.

Koruyucu ızgara, aşağıya bakan zarif 
panjurludur ve filtreyi daha sert ortam-
larda döküntü ve tozdan korur bunun 
yanında, filtre değişimi için kolayca 
çıkarılabilir.

Tek parça kafa ve boyun askısı, ızgaraya 
en iyi şekilde yerleştirilmiş dört bağlantı 
noktasından kolaylıkla geçerken, kayış uç-
ları kendinden kilitli boyun klipslerinden 
kolayca çekilerek gerilebilmektedir.

The one-piece head and neck strap easily 
threads through the four optimally placed 
attachment points on the grille, while the 
strap ends are easily tensioned by pulling 
on the self-locking neck clips.

Exclusive HEPAC™ composite filter media, 
Stealth™ HEPAC™ P3® filters provide 
99.95% + particulate and oil aerosol 
filtration at 0.3 micron and above.

It is made of odorless, non-allergenic high-
grade materials (TPE mask body material 
is absolutely non-atex and silicone-free).

The low profile ergonomic design with 
extremely low breathing resistance 
makes the concealed mask suitable for 
most work activities ranging from low to 
strenuous and short to long durations.

The protective grille has elegant 
downward facing louvers and protects 
the filter from debris and dust in harsher 
environments, and can be easily removed 
for filter replacement.

1



KAYNAK GÜVENLİĞİ

Kaynak, günümüzde endüstride metalleri birleştirmenin en yaygın yöntemidir. Kaynak yapıldığında iki parça benzer metal birlikte 
eritilir.Tamamlandıktan sonra, kaynaklı bağlantı eklemin oluşturulduğu parçalardan daha güçlüdür. Kaynak, 800ºC - 1635ºC sıcaklık 
aralığını kapsar.Genel kaynak tehlikeleri arasında darbe, penetrasyon, zararlı toz, duman, dumanlar, yoğun ısı ve ışık radyasyonu 
bulunur. Uygun kişisel koruyucu ekipman sizi bu tehlikelerden koruyabilir!

Kaynakla ilgili sağlık tehlikeleri - kimyasal maddeler:

Genellikle kaynak dumanı ve gazları temel malzemeden veya dolgu malzemesinden gelir. Metal üzerindeki ve elektrodu kaplayan 
boyalar ve kaplamalar, koruyucu gazlar, ark ultraviyole ışığı ve ısıdan kaynaklanan kimyasal reaksiyonlar, işlem ve sarf malzemeleri 
ve temizleyicilerden yahut yağ gidericilerden çıkan buharlar gibi havadaki kirleticilerdir.

İşyerinde kaynak dumanına maruz kalma ciddi bir mesleki tehlikedir ve çok sayıda sağlık sorununa neden olabilir (daha fazla bilgi 
için "Sağlık tehlikeleri" bölümüne bakınız). En yüksek risk faktörleri arasında ozon, özellikle altı değerlikli durumda krom (Cr 6

+ ), nikel 
(potansiyel kanserojenler), kadmiyum ve kurşun bulunur. Kaynak dumanındaki kadmiyum kısa sürede ölümcül olabilir. Kaynakla 
açığa çıkan ultraviyole radyasyon, havadaki oksijen ve nitrojen ile reaksiyona girerek, yüksek dozlarda ölümcül olan ozon ve nitrojen 
oksitleri oluşturur. Bu durumda, burun ve boğazı tahriş ederek ciddi akciğer hastalıklarına neden olur.

Ultraviyole ışınları, trikloretilengibi klorlu hidrokarbon çözücülerle reaksiyona girebilir; 1, 1, 1, -trikloroetan; az miktarlarda bile 
ölümcül bir madde olan fosgen gazı oluşturmak için metilen klorür ve perkloroetilendir. Maruz kalınması hâlinde baş dönmesi, 
titreme ve öksürük semptomlarının ortaya çıkması genellikle beş veya altı saat sürebilir. Tek bir kaynakçı saatte 20-40 gr duman 
üretir ve bu da yılda yaklaşık 35-70 kg kaynak dumanına karşılık gelir (Genel kaynak dumanının OEL değeri 5 mg/m3 tür).

Kaynakla ilgili sağlık tehlikeleri - fiziksel etkenler:

Elektrik arkı ve lazer kaynağı ultraviole (UV), görünür ışık ve kızılötesi (IR) yayar. Gaz kaynağı ve gaz kesme ile görünür ışık ve IR 
radyasyonu yayar. Radyasyonun vücut üzerindeki potansiyel etkisi radyasyonun türüne ve yoğunluğuna, ondan uzaklığınıza ve 
maruz kalma süresine bağlıdır.

Morötesi radyasyon:

Ultraviole radyasyon (UV), kaynak işleminde elektrik arkı tarafından üretilir. Cildin UV'ye maruz kalması çoğu durumda önceden 
uyarı yapılmaksızın ciddi yanıklara neden olabilir. UV radyasyonu ayrıca göz merceğine de zarar verebilir. Birçok ark kaynağı yapan 
kişi gözlerinde bir kum hissi olan "ark gözü" olarak da bilinen durumun farkındadır.

Kızılötesi radyasyon:

Elektrik arkı ve diğer alev kesme ekipmanı tarafından üretilen kızılötesi radyasyona (IR) maruz kalma, cilt yüzeyini ve yüzeyin hemen 
altındaki dokuları ısıtabilir. Bazı durumlarda, termal yanıklara kadar ilerleyebilen bu etkinin dışında kızılötesi radyasyon, kaynakçılar 
için tehlikeli değildir. Çoğu kaynakçı, bir kaynakçı kaskı veya gözlükleri ile koruyucu giysilerle kendilerini IR'den ya da UV'den 
rahatlıkla koruyabilir.

Yoğun görünür ışık:

İnsan gözünün yoğun görünür ışığa maruz kalması adaptasyon, pupillerrefleks ve gözlerin gölgelenmesine neden olabilir. Bu 
eylemler, aşırı ışığın retinaya odaklanmasını engelleyen koruyucu mekanizmalardır. Ark kaynağı işleminde gözün yoğun görünür 
ışığa maruz kalması büyük ölçüde kaynakçının kaskı tarafından engellenir. Bununla birlikte, bazı kişiler arkın dikkatsiz bir şekilde 
“görülmesi” nedeniyle retina hasarına maruz kalmıştır. Ark, göz koruması olmadan hiçbir zaman gözlemlenmemelidir.

Standartlar:

EN 12941 / A2 - Bu Avrupa standardı; bir başlık veya gazlı, partiküllü veya kombine filtreli / filtreli bir başlık içeren elektrikli filtreleme 
cihazları için minimum gereksinimleri belirtir. Oksijen eksikliği ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış cihazları kapsamaz 
(oksijen hacimce % 17'den az). Kaçış amacıyla tasarlanmış koruyucu solunum cihazlarını da kapsamaz.

EN 12942 / A2 - Bu Avrupa standardı; gaz, partikül veya kombine filtre/ler ile birlikte tam yüz maskesi, yarım maske veya çeyrek 
maske içeren güç destekli solunumla ilgili koruyucu cihazlar için minimum gereksinimleri belirtir. Oksijen yetersizliği ortamlarında 
(oksijen hacimce % 17'den az) kullanılmak üzere tasarlanmış cihazları kapsamaz. Ayrıca, kaçış amacıyla tasarlanmış koruyucu 
solunum cihazlarını da kapsamaz. PAPR kapalı olsa bile kullanıcıyı korumalıdır.

EN 14594: 2005 - Bu Avrupa standardı; sürekli akışlı basınçlı hava hattı solunum cihazı ve bir başlık veya bir maske için minimum 
gereksinimleri belirtir.

İşyeri Maruz Kalma Limitleri (WEL) - WEL'ler; belirli bir havada taşınan maddenin, bir referans dönemi boyunca ortalaması alınan ve 
çalışanların önemli olumsuz sağlık etkileri yaşamadan maruz kalabilecekleri meslekî maruz kalma limitleridir (konsantrasyonlarıdır).
WEL'lerin ayarlanabileceği iki referans dönemi vardır; TWA -8 saatlik (uzun vadeli) TWA'lar, uzun süreli veya birikimli maruziyet 
gerektiren sağlık etkilerini önlemeye yardımcı olmak için ayarlanmıştır.

STEL-15 dakika (kısa süreli) - Kısa vadeli limitler (STEL'ler); kısa süreli maruziyetten sonra görülebilecek sağlık etkilerini (Örneğin, 
birkaç dakika sonra ortaya çıkabilecek göz tahrişi) önlemeye yardımcı olmak için ayarlanmıştır.

Nominal koruma faktörü:

Laboratuvarlarda ölçülen performans verileri kullanılarak hesaplanan "Koruyucu Solunum Ekipmanı"nın teorik koruma düzeyidir.
Matematiksel olarak hesaplanan maksimum koruma performansını gösterir. İlgili standartta belirtildiği gibi 100 maksimum içe doğru 
kaçak toplam değerine bölünerek de hesaplanır.
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RESOURCE SAFETY

Welding is the most common method of joining metals in industry today. When welded, two pieces of similar metal are melted 
together. Once completed, the welded joint is stronger than the parts from which the joint is formed. Welding covers the temperature 
range of 800ºC to 1635ºC. Common welding hazards include impact, penetration, harmful dust, smoke, fumes, intense heat and light 
radiation. Proper personal protective equipment can protect you from these hazards!

Welding health hazards - chemicals:

Usually welding fumes and gases come from the base material or filler material. Airborne contaminants such as paints and coatings 
on metal and electrode coating, shielding gases, chemical reactions from arc ultraviolet light and heat, process and consumables, and 
vapors from cleaners or degreasers.

Exposure to welding fumes in the workplace is a serious occupational hazard and can cause many health problems (see "Health 
hazards" for more information). The highest risk factors include ozone, especially in the hexavalent state chromium (Cr), nickel 
(potential carcinogens), cadmium and lead. Cadmium in welding fumes can be deadly in a short time. The ultraviolet radiation emitted 
by the source reacts with the oxygen and nitrogen in the air to form ozone and nitrogen oxides, which are deadly in high doses. In this 
case, it irritates the nose and throat, causing serious lung diseases.

Ultraviolet rays can react with chlorinated hydrocarbon solvents such as trichloroethylene; 1, 1, 1,-trichloroethane; methylene chloride 
and perchlorethylene to form phosgene gas, a deadly substance even in small quantities. After exposure, it can usually take five or 
six hours for the symptoms of dizziness, chills, and coughing to appear. A single welder produces 20-40g of fumes per hour, which 
corresponds to about 35-70kg of welding fumes per year (OEL for general welding fume is 5mg/m3).

Welding health hazards - physical factors:

The electric arc and laser source emit ultraviolet (UV), visible light and infrared (IR). It emits visible light and IR radiation with gas source 
and gas cutting. The potential effect of radiation on the body depends on the type and intensity of the radiation, your distance from it, 
and the duration of exposure.

Ultraviolet radiation:

Ultraviolet radiation (UV) is produced by the electric arc in the welding process. Exposure of the skin to UV can cause severe burns in 
most cases without prior warning. UV radiation can also damage the lens of the eye. Many arc welders are aware of the condition, also 
known as "arc eye", which is a feeling of sand in their eyes.

Infrared radiation:

Exposure to infrared radiation (IR) produced by an electric arc and other flame suppression equipment can heat the skin surface and 
tissues just below the surface. Apart from this effect, which can progress to thermal burns in some cases, infrared radiation is not 
dangerous for welders. Most welders can easily protect themselves from IR or UV with a welder's helmet or goggles and protective 
clothing.

Intense visible light:

Exposure of the human eye to intense visible light can cause adaptation, pupillary reflex, and shadowing of the eyes. These actions 
are protective mechanisms that prevent excessive light from focusing on the retina. In the arc welding process, exposure of the eye to 
intense visible light is largely prevented by the welder's helmet. However, some individuals have suffered retinal damage due to careless 
"seeing" of the arc. The arc should never be observed without eye protection.

Standards:

EN 12941 / A2 - This European standard; Specifies the minimum requirements for electrical filtration devices with a hood or a hood with 
gas, particulate, or combined filter/filter. It does not cover devices designed for use in oxygen deficient environments (oxygen less than 
17% by volume). It also does not cover protective breathing apparatus designed for escape.

EN 12942 / A2 - This European standard; Specifies the minimum requirements for power assisted respiratory protective devices 
containing a full face mask, half mask or quarter mask with gas, particulate or combination filter(s). It does not cover devices designed 
for use in oxygen deficient environments (oxygen less than 17% by volume). It also does not cover protective breathing apparatus 
designed for escape. It should protect the user even when PAPR is turned off.

EN 14594: 2005 - This European standard; Specifies the minimum requirements for a continuous flow compressed air line breathing 
apparatus and a helmet or a mask.

Workplace Exposure Limits (WELs) - WELs; are occupational exposure limits (concentrations) of a given airborne substance, averaged 
over a reference period, at which workers can be exposed without significant adverse health effects. There are two reference periods 
in which WELs can be set; TWA -8 hour (long term) TWAs are set to help prevent health effects that require prolonged or cumulative 
exposure.

STEL-15 minutes (short term) - Short term limits (STELs); It is adjusted to help prevent health effects after short-term exposure (For 
example, eye irritation that may occur after a few minutes).

Rated protection factor:

It is the theoretical protection level of "Protective Respiratory Equipment" calculated using the performance data measured in 
laboratories. It shows the maximum protection performance calculated mathematically. It is also calculated by dividing the total value 
of 100 maximum inward leakage as specified in the relevant standard.
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YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİM: Tüm Avevo™ ürünleri malzeme, işçilik ve sistem tasarımında yüksek kaliteyi garanti eder. Ürünlerimizin 
tamamı kullanıcıların taleplerini karşılamak üzere tasarlanmakta ve üretilmektedir.

DÜNYA ÇAPINDA HİZMET: Satış öncesi, satış ve satış sonrası tüm aşamalarda sizi dünyanın her yerinde yalnız bırakmıyoruz. Her aşamada 
tüm soru ve sorunlarınız için uzman ekibimiz hizmetinizdedir.

OEM / ODM OLANAKLARI: Belirli koşullar altında, dünya çapında OEM/ODM üretebiliyoruz. Sizin renginiz, sizin markanız, sizin özel 
talepleriniz.

ENDÜSTRİ 4.0: Ürünlerimizin çoğu, endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılayacak altyapıya sahiptir. Ayrıca bazı ürünlerimizde yüksek teknolojiyi 
standart olarak sunuyoruz. Kendi ürettiğimiz yazılımlarla hizmetinizdeyiz...

Avevo™ markalı tüm ürünlerimiz; öncelikle kaynak, lehim, taşlama dumanları olmak üzere, tüm endüstriyel toz, talaş ve 
ortam temizleme, havalandırmaları için profesyonel çözümler sunmaktadır.

Ürünlerimizin başlıca kullanım alanları ise kaynak, lehim, taşlama, zımpara işi yapanlar ile endüstriyel kesim, ahşap, demir doğrama, 
her türlü basım işi yapanlar ile diş ve elektronik teknisyenleri, kâğıt ve temel gıda üretenlerle, tüm fabrikasyon atölyelerini sayabiliriz.

All of our Avevo™ branded products; offers professional solutions for cleaning and ventilation of all industrial dust, sawdust and 
environment, primarily welding, soldering, grinding fumes. 
The main usage areas of our products are those who do welding, soldering, grinding, sanding, industrial cutting, wood, iron joinery, all kinds of 
printing, dental and electronic technicians, paper and basic food producers, and all fabrication workshops.

DAYANIKLI YÜKSEK KALİTELİ MALZEMELER: Ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemeleri özenle seçip ayrı ayrı testlerden geçiriyoruz.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLER İÇİN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ: ISO 21904-4:2020'ye göre en yüksek kalitede malzemeyle ürünler sağlıyoruz.

KİŞİYE ÖZEL HİZMET: Müşterilerimizi, kullanıcılarımızı ve iş ortaklarımızı önemsiyoruz. İhtiyaçları karşılayan ürünler için sürekli Ar-Ge yapıyoruz.

DENEYİMLİ DANIŞMAN HİZMETİ: Tecrübeli ekibimizle tüm endüstriyel kirletici problemlere en uygun çözümleri belirliyoruz.

LATEST TECHNOLOGY FILTER SYSTEMS: We follow and apply the world's latest technologies in mechanical, electronic and software production.

DURABLE HIGH QUALITY MATERIALS: We carefully select all the materials we use in our products and put them through separate tests.

WE PROVIDE SOLUTIONS FOR VARIOUS SECTORS: We provide products with the highest quality material according to ISO 21904-4:2020.

PERSONAL SERVICE: We care about our customers, users and business partners. We are constantly doing R&D for products that meet the needs.

EXPERIENCED CONSULTANT SERVICE: With our experienced team, we determine the most suitable solutions for all industrial pollutant problems.

HIGH-QUALITY MANUFACTURING: All Avevo™ products guarantee high quality in materials, workmanship and system design. All of our 
products are designed and manufactured to meet the demands of users.

WORLDWIDE SERVICE: We do not leave you alone anywhere in the world at all stages of pre-sales, sales and after-sales. Our expert team is at 
your service for all your questions and problems at every stage.

OEM / ODM OPPORTUNITIES: Under certain conditions, we are able to produce OEM/ODM worldwide. Your color, your brand, your special 
demands.

INDUSTRY 4.0: Most of our products have the infrastructure to meet industry 4.0 requirements. In addition, we offer high technology as a 
standard in some of our products. We are at your service with the software we produce...

ÖzellİklerİMİZ

OUR Features

NELER YAPIYORUZ?

WHAT ARE WE DOING?



.kristalmakina.com

Çalışanları, çalışma alanlarını 
ve çevreyİ koruyoruz.

Çalışanları, çalışma alanlarını 
ve çevreyİ koruyoruz.

Tek çatı altında profesyonel 
duman ve toz emİş çözümlerİ

Tek çatı altında profesyonel 
duman ve toz emİş çözümlerİ

Kaynak dumanları öncelikli olmak üzere;
tüm endüstriyel toz ve dumanlar için

profesyonel çözümler üretiyoruz.

innovative air solutions
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