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Аспирационните системи TORNADO са проектирани с акцент върху здравето и комфорта на 
работещите с тях зъботехници. Те прилагат високо ефективна системи за обезшумяване и 
за филтрация, като чрез тях се елиминират праховите частици и излишните нива на шум от 
работната среда.

TORNADO ECO   
Това е базовия модел от продуктовата серия, проектиран специално за редуциране на вибрациите и шума от 
изходящия въздушен поток. Прилагането на иновативни инженерни решения създаде високоефективен апарат, 
с благоприятно съотношение на силно засмукване към ниски нива на шум и консумация на ток.

TORNADO PRO   
Това е нашия върхов модел аспирация. Усъвършенствана по устройство и дизайн, тя е снабдена със съвременно 
електронно управление, вместителна прахоуловителна торба и три, независими един от друг, филтъра с 
двукратно увеличена  филтрираща площ в сравнение с предшественика си – така апарата става по-ефективен и 
с удължен работен ресурс. Продължителни тестове и компютърни симулации помогнаха да се оптимизира 
въздушния поток през машината, което увеличи полезното и действие и едновременно с това намали нивата на 
шум. Естетична и модерна визия, със заменяем преден панел за цветово съчетаване с нашите работни мебели 
или с цялостната визия на лабораторията.

PROFI   
Мощна аспирация предназначена предимно за използване с други лабораторни машини, които 
генерират големи количества прахови частици, като например фрезапарати, гипсорезачки, или 
пясъкоструйници.
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CE

510mm 
200 mm 
480 mm 
1500 W 

230V/50Hz 
10 kg

PROFITORNADO ECO

350 mm 
450 mm 
360 mm 
1500 W 

230V/50Hz
8 kg

463 mm 
173 mm 
495 mm 
1500 W 

230V/50Hz 
10 kg

TORNADO PRO

Височина
Широчина
Дълбочина
Мощност
Работно напрежение
Тегло

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛТРАЦИЯ НА ТРИ НИВА

Гарантира улавянето и филтрирането дори и на най-

малките прахови частици.

ВМЕСТИТЕЛНА ПРАХОУЛАВЯЩА ТОРБА

Изработена от многослоен влакнест материал, който 

улавя над 99% от праховите 

зрънца и фрагменти.

ПРИГЛУШАВАНЕ НА ШУМА

Компютърно проектирана обезшумителна преграда 

снижава шума под 56dB.

МОЩЕН МОТОР 

Генерира достатъчно засмуквана за обслужването на 

до две работни места. 

ФИЛТЪР НА МОТОРА ЗА ФИНИ ЧАСТИЦИ

Улавя миниатюрните прахови фрагмент, които успеят 

да преминат през уловителната торба и все още се 

носят с въздушния поток. Главното му предна-

значение е да предпазва мотора и да удължава 

експлоатационния му период.

ИЗХОДЕН ФИЛТЪР 

Сертифициран от H.E.P.T.A. филтър за микро-частици 

е последната преграда за дори и най-малките прахови 

елементи, като възпрепятства попадането им в 

лабораторната атмосфера.

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ 

Гарантира че в апарата няма ненужни празнини, 

където да се отлага прах.

ИНТЕГРИРАНЕ С МИКРОМОТОР 

Функцията за включване (изключване) може да се 

конфигурира за автоматичен контрол при сработване 

на микромотор.  

РЕГУЛИРУЕМА СИЛА НА ЗАСМУКВАНЕ

Мощността на изсмукване може ръчно да се регулира 

за работа с различни материали. 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА РЪЧЕН/АВТОМАТИЧЕН 

РЕЖИМ 

Дава възможност за избор между ръчен и контролиран 

от микромотор режим на работа. 

ОБСЛУЖВАНЕ НА МОТОРА

Благодарение на много опростената монтажна схема 

мотора може лесно да буъде изваждан и изпращан за 

обслужване или подмяна, ако е необходимо. 

СЕНЗОР ЗА НАПЪЛВАНЕ НА ФИЛТЪРНАТА ТОРБА

Електронни сензори постоянно следят нивото на 

прахоуловителната торба и задействат сигнализации 

когато трябва да бъде сменена.


